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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

مقدمة في علوم  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 

 الحديث

 الدراسات الإسلاميةقسم: 

 

  

 : عن المقررعلومات العامة أوال: الم

 مقدمة في علوم الحديث  :اسم المقرر  .1

 3202224 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى: الثاني      الفصل: األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()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 :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ علي سراج      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
ذ مر  ااتحطل ذماسلسااي يتناال هذااالمذمر كااممذيااهذ االذيتلحااثذألحاامذمرطاا يلذد ذ حاامذ  ااتحرذمرطاا يلذ اا ذطياالذمرتلمي اال ذ

 مرطاا يلذمرك سااثذ ذةاامذأياال ذ دسلساايل ذااالمذمرلحاامذ ذ اا ذأياال ذنياا تل ذةاامذأياال ذمرساان ذ ط يتااال ذذمر تلحكاا ذأااالمذمرلحاام ذ
  مرمم ي ذ يهذ لذيتلحثذأال ذ ت  ي ذمرط يلذمرنأ ي

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
a1-  أنواعها ، العالقة بين هذه وكل ما يتعلق بها من حيث  األساسية في علم الحديثمصطلحات الكل ما يتعلق بيعرف

 األنواع والمصطلحات

a2 –  أساسيات هذا العلم من حيث السنة، والحديث القدسي والراوية، والتدوين وتحمل الحديث ، وتقسيم الحديث يحدد أبرز
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

 والحديث الضعيف والجرح والتعديل.

 

 المهارات الذهنية
b1 –  اإلسالمية األخرى وخاصة وأن السنة لها ارتباط وثيق بجميع العلوم العلوم بين فروع هذا العلم المختلفة وبين  يربط

 .األخرى

b2 –  ، فروع هذا العلم المختلفةيقوم بعدة مقارنات . 

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

c2 – المثارة حول السنة النبوية يتمكن من الرد على أهم الشبهات. 

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

d2 -  بأهمية هذا العلم وبأثره على بقية العلوم،  ويسعى إلى توعية المجتمع علوم الحديثيدرس حاجة المجتمع إلى. 

 

 

 

 التدريس والتقويم مخرجات التعلم باستراتيجياتمواءمة رابعا: 

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

a1-  يعرف كل ما يتعلق

بالمصطلحات األساسية في علم الحديث 

ما يتعلق بها من حيث أنواعها ، وكل 

 العالقة بين هذه األنواع والمصطلحات

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

يحدد أبرز أساسيات هذا العلم  – a2 التقييم الصفي

من حيث السنة، والحديث القدسي 

والراوية، والتدوين وتحمل الحديث ، 

وتقسيم الحديث والحديث الضعيف 

 والجرح والتعديل.

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يربط  بين فروع هذا العلم

المختلفة وبين العلوم اإلسالمية األخرى 

وخاصة وأن السنة لها ارتباط وثيق 

 بجميع العلوم األخرى.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

يقوم بعدة مقارنات ، فروع هذا  – b2 تقيم التدريب

 العلم المختلفة .

 

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

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المقرر في بيانه الجهود التي قام بها 

 العلماء .

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

c2 -  الرد على أهم يتمكن من

 .الشبهات المثارة حول السنة النبوية
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

 حل المشكالت
 

 

                                                            :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.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 والتكاليف والواجبات.تقيم التقارير 
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

علوم الحديث،  ويسعى إلى توعية 

المجتمع بأهمية هذا العلم وبأثره على 

 بقية العلوم.
 

 

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 
الحديث، الخبر، األثر، تقسيمات الحديث من حيث النسبة  الحديث تعريفه وأقسامه

الحديث القدسي، والفرق بينه وبين الحديث  إلى قائله،
 النبوي وبينه وبين القرآن، 

2 6 
a1,a2,c

2, 

2 
تعريف السنة في اللغة واالصطالح عند المحدثين  السنة تعريفها وأقسامها

واألصوليين والفقهاء وعلماء العقيدة، وأنواع السنة، 
 ومكانة السنة من القرآن ووظائفها، وحجيتها

3 9 
 

3 

تعريف بعض مصطلحات 
المحدثين وألقاب المشتعلين 

 بالحديث

المتن، طالب الراوي، المسند، اإلسناد، السند، 

 الحديث، المحدث، الحجة، الحافظ، الحاكم
1 3 

 

4 

تعريف علم الحديث رواية، معنى الراوية، وكيف  علم الحديث راوية، الراوية

مميزات الرواية بدأت، الرواية عند األمم السابقة، 

في اإلسالم، وكيفية تلقي الصحابة  الرواية عن 

قبول الرسول، وعناية الصحابة واحتياطهم في 

الرواية، منهج الصحابة في رواية الحديث، 

 واقسام الراوية

5 15 

 

  3 1 أوال: التحمل، وثانياً: األداء تحمل راوية الحديث وأداؤه 5

هل يجوز اختصار الحديث، تقطيع الحديث، اللحن في  اختصار الحديث 6
 الحديث

1 3 
 

والتابعين،  تدوين الحديث، الحديث في عهد  الصحابة وتدوين الحديث 7

 وبداية التدوين الرسمي، واهم كتب الحديث ومؤلفيها
3 3 

 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 التدريبات العملية. -6

 

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

مقارنات ، بين  عمل عدة 1

الرواية عند كل من العرب 

واليهود والنصار واليهود 

 وكذلك في التدوين. .والنصارى

a1,b2,c1,d1,d2  ،الثالث، والخامس

 الحادي عشر

4 

ملخص ألهم كتب السنة ومنهج  2

كل مؤلف، واهم مميزات كل 

 .كتاب.

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 الثالث عشر 

للرد على من يقوم حلول اقتراح  3

 بالهجوم على السنة النبوية

a1,b1,c2,d1,d2 3 الخامس عشر 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

الدرجة إلى  نسبة

يم ودرجة  التق

  النهائي

 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 النهائياالختبار  5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
01 01% 

 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م6101هــ 0430الجيل الجديد، صنعاء،  ، مكتبةاألهدل محمد مقبول مصطلح الحديث ورجالة.  د/ حسن -0

 .0، طم0993هــ 0404مكتبة الجيل الجديد، صنعاء،  المختصر في علم األثر. د ابراهيم قريبي. -6

 المساعدةالمراجع 

 م6106ه ـــــ 0433، 3طبعة جامعة العلوم والتنكنلوجيا، صنعاء، طمصطلح الحديث . اشر عوض إدريس. -0

 أبو زهو.الحديث والمحدثون .لمحمد  -6

 تاريخ تدوين السنة. د محمد مطر الزهراني. -3
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -0

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -6

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 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.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمة في علوم الحديثخطة مقرر: 
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 مقدمة في علوم الحديث :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 البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مقدمة في علوم الحديث :اسم المقرر  .1

 3202224 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثاني، الفصل األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال توجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

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

 بكاريوس :المقررالبرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس   .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناال هذااالمذمر كااممذيااهذ االذيتلحااثذألحاامذمرطاا يلذد ذ حاامذ  ااتحرذمرطاا يلذ اا ذطياالذمرتلمي اال ذ مر  ااتحطل ذماسلسااي ذ

أيال ذمرساان ذ ط يتاال ذذ مرطا يلذمرك سااثذ ذةامذأياال ذذمر تلحكا ذأاالمذمرلحاام ذ دسلسايل ذاالمذمرلحاامذ ذ ا ذأيال ذنياا تل ذةام

 . مرمم ي ذ يهذ لذيتلحثذأال ذ ت  ي ذمرط يلذمرنأ ي

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

 المعرفة والفهم

a1-  الحديث وكل ما يتعلق بها من حيث أنواعها ، العالقة بين هذه يعرف كل ما يتعلق بالمصطلحات األساسية في علم

 األنواع والمصطلحات

a2 –  يحدد أبرز أساسيات هذا العلم من حيث السنة، والحديث القدسي والراوية، والتدوين وتحمل الحديث ، وتقسيم الحديث

 والحديث الضعيف والجرح والتعديل.
 المهارات الذهنية

b1 –  يربط  بين فروع هذا العلم المختلفة وبين العلوم اإلسالمية األخرى وخاصة وأن السنة لها ارتباط وثيق بجميع العلوم

 األخرى.

b2 – . يقوم بعدة مقارنات ، فروع هذا العلم المختلفة 
 المهارات العملية المهنية

mailto:Alisiraj3@gmail.com
mailto:Alisiraj3@gmail.com
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

c1 - ها العلماء .يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في بيانه الجهود التي قام ب 

c2 – .يتمكن من الرد على أهم الشبهات المثارة حول السنة النبوية 

 المهارات العامة

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

d2 - .يدرس حاجة المجتمع إلى علوم الحديث،  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية هذا العلم وبأثره على بقية العلوم 

  

V. :محتوى المقرر 

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

ات األثر، تقسيمالحديث، الخبر،  الحديث تعريفه وأقسامه 1

ئله، الحديث من حيث النسبة إلى قا

وبين  الحديث القدسي، والفرق بينه

قرآن،الحديث النبوي وبينه وبين ال  

6 2 

تعريف السنة في اللغة  السنة تعريفها وأقسامها 2

واالصطالح عند المحدثين 

واألصوليين والفقهاء وعلماء 

العقيدة، وأنواع السنة، ومكانة 

القرآن ووظائفها، السنة من 

 وحجيتها

3 9 

تعريف بعض مصطلحات  3

 المحدثين وألقاب المشتعلين

 بالحديث

، الراوي، المسند، اإلسناد، السند

المتن، طالب الحديث، المحدث، 

 الحجة، الحافظ، الحاكم

0 3 

ى تعريف علم الحديث رواية، معن علم الحديث راوية، الراوية 4

ند عالراوية، وكيف بدأت، الرواية 

ي األمم السابقة، مميزات الرواية ف

بة  اإلسالم، وكيفية تلقي الصحا

الرواية عن الرسول، وعناية 

الصحابة واحتياطهم في قبول 

ة الرواية، منهج الصحابة في رواي

 الحديث، واقسام الراوية

5 05 

 3 0 أوال: التحمل، وثانياً: األداء تحمل راوية الحديث وأداؤه 5

يع هل يجوز اختصار الحديث، تقط اختصار الحديث 6

 الحديث، اللحن في الحديث

0 3 

د  تدوين الحديث، الحديث في عه وتدوين الحديث 7

تدوين الصحابة والتابعين، وبداية ال

الرسمي، واهم كتب الحديث 

 ومؤلفيها

3 3 

 45 05 إجمالي األسابيع والساعات
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -0

 والمناقشة.الحوار  -6

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 التدريبات العملية. -2

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
عمل عدة مقارنات ، بين الرواية  1

من العرب واليهود عند كل 

والنصار واليهود والنصارى. 

 .وكذلك في التدوين

 الثالث، والخامس، الحادي

 عشر

a1,b2,c1,d1,d2 

 ملخص ألهم كتب السنة ومنهج كل 2

 ..مؤلف، واهم مميزات كل كتاب

 a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 الثالث عشر

اقتراح حلول للرد على من يقوم  3

 بالهجوم على السنة النبوية

 a1,b1,c2,d1,d2 الخامس عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %01 01 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %01 01 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 01 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %21 21 02 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

  ،هــ 1431مصطلح الحديث ورجالة.  د/ حسن محمد مقبول األهدل، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء

 م2212

 1م، ط1993هــ 1414الجديد، صنعاء،  المختصر في علم األثر. د ابراهيم قريبي. مكتبة الجيل. 

 المراجع المساعدة: .2

 م6106ه ـــــ 0433، 3مصطلح الحديث . اشر عوض إدريس.طبعة جامعة العلوم والتنكنلوجيا، صنعاء، ط -0

 الحديث والمحدثون .لمحمد أبو زهو. -6

 تاريخ تدوين السنة. د محمد مطر الزهراني. -3
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 مقدمة في علوم الحديث :مقرر توصيف

 )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

لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه %65اذا 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

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

 .المحدد

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


