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 الدراسات الإسلاميةقسم:  المحدثينمناهج  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 المحدثينمناهج   :اسم المقرر  .1

 3202456 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل: األول     الرابعالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

 مفسرين

 ال توجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :تدريس المقرر مكان  .11

 د/ علي سراج      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
بالمناهج التي اتبعها المحدثوو  يدي عمدت وترتيدح الحدثيب النبدوي وتوليردج وفيراعدج يدي يتناول هذا المقرر كل ما يتعلق 

حدثيب النبدوي مد   هدث الرصدول لدل  اللدج  ليدج أهمية معرية الطرق واليطوات التي اتبعت لعمت الابتثاء ببيا   كتاح 
طريقددة اللددحا  وددح الصددن  وددح المصددانيث وددح المعدداعح وددح المصددتثركاتي وصددلح حتدد  التددثوي ي وددح بيددا  الطددرق وهددي  

اومولددة وهددي لددحيا البيدداري ثراصددة طريقددة و يوبهدداي مددت  والمصددتيرعات وددح التقاصدديح واونددوام وبيددا  مميدد ات كددل 
 ومصلح وأبي ثاوث والترمذي والنصائي ومصنث أحمث ومعاعح الطبراني ولحيا اب  حبا .

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  في كتاب. بطرف جمع وتصنيف الحديث النبوياظهار المعرفة والفهم. 

 a2 –  مميزات وأهم العيوب كل طريقة من الطرقتوضيح أهم. 
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 مناهج المحدثين  :مقرر توصيف

a3 -  .يشرح  مثال أو مثالين على كل طريقة من الطرق 

 المهارات الذهنية
b1 –  بين المنهج الذي ذكره المؤلف وبين ما طبقه المحدث في كتابه يربط . 

b2 – والمعاجم، وبين  المسانيدفي الطرق المختلفة فيقارن بين الصحاح والسنن، وبين محدثين يقارن بن منهج ال

 .المستدركات والمستخرجات

b3- .يذكر في كل مثال أهم ما يتعلف ببيان المثال من التعريف بالكتاب، وطريقة تصنيفه، والمنهج التذي اتبعه المؤلف 

 المهارات العملية المهنية
c1 - السنة النبويةفي خدمة بيانه الجهود التي قام بها العلماء  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في . 

c2 – طريقة من الطرق وكل كتاب من الكتب التي ألفت على طريقة من الطرق السابقةيقيم كل طريقة من ال. 

c3-  المحدثينيكتب تقرير من أهم الفوائد المستفادة من دراسة ومعرفة مناهج. 

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

d2 - بأهمية هذا العلم وبأثره ويسعى إلى توعية المجتمع   ،المحدثينومعرفة مناهج  السنة النبوية يدرس حاجة المجتمع إلى

 على بقية العلوم

d3 –  يحاول ان يبين للمجتمع بيان الجهود التي قام بها العلماء لحفظ السنة النبوية، وإيصال الحديث النبوي إلينا بهذا

 الشكل.

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1-  اظهار المعرفة والفهم بطرف

جمع وتصنيف الحديث النبوي في 

 كتاب..

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعيةالمناقشة 

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي
 a2 –  توضيح أهم مميزات وأهم

 العيوب كل طريقة من الطرق.

a3 -   يشرح  مثال أو مثالين على كل

 طريقة من الطرق.

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يربط  بين المنهج الذي ذكره

المؤلف وبين ما طبقه المحدث في 

 كتابه .

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة العملي فيالتطبيق 

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب
b2 –  يقارن بن منهج المحدثين في

الطرق المختلفة فيقارن بين الصحاح 

والسنن، وبين المسانيد والمعاجم، وبين 

 المستدركات والمستخرجات.

b3- قما يتعل يذكر في كل مثال أهم 
ببيان المثال من التعريف بالكتاب، 

وطريقة تصنيفه، والمنهج التذي اتبعه 
 المؤلف.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
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 مناهج المحدثين  :مقرر توصيف

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المقرر في بيانه الجهود التي قام بها 

 العلماء في خدمة السنة النبوية .

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .األداء مالحظة

 

c2 –  يقيم كل طريقة من الطريقة من

الطرق وكل كتاب من الكتب التي 

 ألفت على طريقة من الطرق السابقة.

c3-  يكتب تقرير من أهم الفوائد

المستفادة من دراسة ومعرفة مناهج 

 المحدثين.

                                                            :والتقويمالتدريس  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.

 الذاتي، التعلم التعاوني التعليم
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

السنة النبوية ومعرفة مناهج 

ى إلى توعية المحدثين،  ويسع

المجتمع بأهمية هذا العلم وبأثره على 

 بقية العلوم

d3 –  يحاول ان يبين للمجتمع بيان

الجهود التي قام بها العلماء لحفظ 

السنة النبوية، وإيصال الحديث النبوي 

 إلينا بهذا الشكل.
 

 

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

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

بمناهج المحدثين وبيان أهمية التعريف  - المقدمة

 دراسة هذا المقرر.

الخطوات التي المحدثون في جمع  -

 الحديث النبوي.

 الطرق التي ابتعها المحدثون في دتعدا -

 جمع الحديث النبوي الشريف.

 

2 6 

a1,a2,a

3,b3,c1

,c2,c3. 

d1,d2,d

3 

1 

 الصحاح
لصحاح من التعريف بيان طريقة ا -

 وب.والمميزات والعي

 صحيح البخاري.  -

 صحيح مسلم. -

4 12 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3. 

d1,d2,d
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 مناهج المحدثين  :مقرر توصيف

3 

3 

 السنن
التعريف بالسنن وبيان مميزاته  -

 وعيوبها.

 سنن أبي داود -

 الترمذي.سنن  -

 سنن النسائي -

3 9 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3. 

d1,d2,d

3 

4 

 المسانيد

 
التعريف بالمسانيد وبيان أهم مميزات  -

 هذه الطريقة وعيوبها.

 مسند أحمد -

1 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3. 

d1,d2,d

3 

5 

 المعاجم
التعريف بهذه الطريقة وبيان مميزاتها  -

 وعيوبها.

 المعجم الكبير -

 المعجم األوسط -

 المعجم الصغير. -

2 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3. 

d1,d2,d

3 

6 

 الطرق األخرى

 المستخرجات. -

 المستركات. -

 التقاسيم واألنواع. -

2 6 

a1,a2,a

3,b3,c1

,c2,c3. 

d1,d2,d

3 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 التدريبات العملية. -6

 

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

البحث وكتابة تقرير عن أهم  1

الصحف التي كتب في عند 

النبي صلى الله عليه وسلم ، 

وكتابة كل المعلومات عن كل 

 صحيفة

a1,b1,b3,c1,c2,c3. 

d1,d2,d3 

 4 الثالث
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 مناهج المحدثين  :مقرر توصيف

ملخص يحتوى على منهج كل  2

مؤلف من مؤلفات الحديث 

 المقررة. 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3. 

d1,d2,d3 

 3 العاشر

ى على وجدول يحتعمل   3

الطرق من حيث تعريفها، 

وبيان عيوبها، ثم التعريف 

 بأهم كتبها. 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3. 

d1,d2,d3 

 3 الثالث عشر

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 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

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
20 20% 

 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م.1027كتاب مناهج المحدثين، د/ علي عبدالله سراج، اصدار جامعة األندلس،  -2

 

 المساعدةالمراجع 

 .الطبعة: الخامسة، أحمد محرم الشيخ ناجي ، المحدثينالضوء الالمع المبين عن مناهج  -2

 .م1119هــ 1431، 1مناهج المحدثين، محمد بن تركي التركي، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط -1

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -2

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -1

 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.

 الحضور المتأخر:    .1

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
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 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 محدثينمناهج الخطة مقرر: 
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 مناهج المحدثين  :مقرر توصيف

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د؟ علي عبدالله علي سراج / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771895479صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alisiraj3@gmail.com اإللكتروني البريد  

 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مناهج المحدثين :اسم المقرر  .1

 3202456 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ، الفصل األولالرابع المستوى المستوى والفصل الدراسي:  .4

5.  
مقدمة في علوم الحديث، ومصطلح الحديث،  :(المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة 

 ومناهج مفسرين

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

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

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر كل ما يتعلق بالمناهج التي اتبعها المحثوو  يي عمت وترتيدح الحدثيب النبدوي وتوليردج وفيراعدج يدي 

كتاح  ابتثاء ببيا  أهمية معرية الطرق واليطوات التي اتبعت لعمت الحثيب النبوي م   هدث الرصدول لدل  اللدج  ليدج 

الطددرق وهددي  طريقددة اللددحا  وددح الصددن  وددح المصددانيث وددح المعدداعح وددح المصددتثركاتي وصددلح حتدد  التددثوي ي وددح بيددا  

والمصتيرعات ودح التقاصديح واوندوام وبيدا  مميد ات كدل  طريقدة و يوبهداي مدت ثراصدة اومولدة وهدي لدحيا البيداري 

 ومصلح وأبي ثاوث والترمذي والنصائي ومصنث أحمث ومعاعح الطبراني ولحيا اب  حبا .

 
IV. التعلم المقصودة للمقرر: مخرجات 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- ..اظهار المعرفة والفهم بطرف جمع وتصنيف الحديث النبوي في كتاب 

 a2 – .توضيح أهم مميزات وأهم العيوب كل طريقة من الطرق 

a3 -  مثال أو مثالين على كل طريقة من الطرق.  يشرح 

 المهارات الذهنية

mailto:Alisiraj3@gmail.com
mailto:Alisiraj3@gmail.com
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 مناهج المحدثين  :مقرر توصيف

b1 –  بين المنهج الذي ذكره المؤلف وبين ما طبقه المحدث في كتابه  يربط. 

b2 –  يقارن بن منهج المحدثين في الطرق المختلفة فيقارن بين الصحاح والسنن، وبين المسانيد والمعاجم، وبين

 .المستدركات والمستخرجات

b3- .يذكر في كل مثال أهم ما يتعلف ببيان المثال من التعريف بالكتاب، وطريقة تصنيفه، والمنهج التذي اتبعه المؤلف 

 المهارات العملية المهنية
c1 - بيانه الجهود التي قام بها العلماء في خدمة السنة النبوية  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في. 

c2 – ة من الطرق وكل كتاب من الكتب التي ألفت على طريقة من الطرق السابقةيقيم كل طريقة من الطريق. 

c3- .يكتب تقرير من أهم الفوائد المستفادة من دراسة ومعرفة مناهج المحدثين 

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

d2 - ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية هذا العلم وبأثره   السنة النبوية ومعرفة مناهج المحدثين، يدرس حاجة المجتمع إلى

 على بقية العلوم

d3 – يحاول ان يبين للمجتمع بيان الجهود التي قام بها العلماء لحفظ السنة النبوية، وإيصال الحديث النبوي إلينا بهذا 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

التعريف بمناهج  - المقدمة 1

المحدثين وبيان أهمية 

 دراسة هذا المقرر.

الخطوات التي المحدثون  -

 في جمع الحديث النبوي.

تعداك الطرق التي ابتعها  -

جمع  المحدثون في

 الحديث النبوي الشريف.

 

2 6 

لصحاح من بيان طريقة ا - الصحاح 2

التعريف والمميزات 

 وب.والعي

 صحيح البخاري.  -

 صحيح مسلم. -

4 12 

التعريف بالسنن وبيان  - السنن 3

 مميزاته وعيوبها.

 سنن أبي داود -

 سنن الترمذي. -

 سنن النسائي -

3 9 

 المسانيد 4

 
التعريف بالمسانيد وبيان  -

مميزات هذه الطريقة أهم 

 وعيوبها.

 مسند أحمد -

1 6 

التعريف بهذه الطريقة  - المعاجم 5

 وبيان مميزاتها وعيوبها.

 المعجم الكبير -

 المعجم األوسط -

 المعجم الصغير. -

2 6 

 6 2 المستخرجات. - الطرق األخرى 6
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 المستدركات. -

 التقاسيم واألنواع. -

 41 24 إجمالي األسابيع والساعات
 

VI.  التدريساستراتيجية 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة. -1

 مجموعات النقاش. -1

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
البحث وكتابة تقرير عن أهم  1

الصحف التي كتب في عند النبي 

صلى الله عليه وسلم ، وكتابة كل 

 المعلومات عن كل صحيفة

 3 الثالث

ملخص يحتوى على منهج كل  2

 مؤلف من مؤلفات الحديث المقررة. 

 3 العاشر

يحتوى على الطرق  عمل جدول  3

من حيث تعريفها، وبيان عيوبها، 

 ثم التعريف بأهم كتبها. 

 4 الثالث عشر

 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %20 20 طوال الترم الواجبات 1

أول اختبار 2  4 5 5% 

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 20 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %60 60 26 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

  ،م.2117كتاب مناهج المحدثين، د/ علي عبدالله سراج، اصدار جامعة األندلس 
 المساعدة: المراجع .1

 الضوء الالمع المبين عن مناهج المحدثين،  أحمد محرم الشيخ ناجي، الطبعة: الخامسة. -2
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 م.1009هــ 2430، 2مناهج المحدثين، محمد بن تركي التركي، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط -1

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -1

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -5

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %15اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما في الالئحة   .2

 التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت  .6

 .المحدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


