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مقرر يتناول مفهوم التخريج وأهميته وأنواعه وطرق تخريج الحديث بمنهجية علمية   لمقرر:العام لوصف ال .1
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3
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  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج
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 K1  التخريج املناسبة له في بحثه. ق أن يحدد  طر  1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K1 قه من الطرق كتب املستعملة في البحث في كل طر هم الأن يذكر الطالب أ   1.2

 K2 التـرتيب الكتب الحديثة في التأليف وطريقة منهج كل كتاب من يستعرضان  1.3

 K2 مناهج الكتب الحديثة في التأليف وطريقه الترتيب أن يلخص 1.4

 K1 مصادره األصلية والفرعية وفقالطالب الحديث  يصنفان  1.5

  املهارات 2

 S1 الطالب مهارات البحث عن الحديث في أهم املصادر الحديثية . أن يطبق 2.1

 S1 الكتب والتقنيات الحديثية في بحثه عن االحاديث أن يستخدم 2.2

 S2 لترتيبا الكتب الحديثة في التأليف وطريقة يز بين مناهجأن يم 2.3

 S2 بين طرق البحث , ويختار الطريقة االنسب له   أن يقارن  2.4

 S1 أن يطبق جميع طرق الحديث املختلفة . 2.5

 .أن يضف مناهج الكتب املساعدة في التخريج والكتب املخرج أحاديثها . 2.6

 

S1 

  القيم 3

 V1 ..واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرينبالقيم  أن يلتزم 3.1

 V1 يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2

 V2 املطلوبة. باملهام ملتزًماأن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث  3.3

 V2 اثناء قيادته لفريق العمل مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
تعريف التخريج وعلم التخريج والفرق بينهما    

    أهمية التخريج وثمرته وفائدته،  نشأة علم لتخريج                                          
2 

2 
 أنواع التخريج )املختصر واملتوسط واملوسع(وبعض األمثلة لكل نوع .

العملية()يباشر الطالب التعرف على الكتب مباشرة في القاعة    
2 

3 

أقسام املصادر التي يخرج منها :   

ألصلية : تعريفها والتمثيل لها , وصيغ العزو إليها مثل قوله: أخرج ,رواه ا-أ   

 يباشر )الفرعية : تعريفها ،والتمثيل لها ،وصيغ العزو إليها مثل قوله :ذكره ،أورده ،..........-ب

(العملية ،ويقارن بين الكتب ويميز الفروق بينها . القاعة في مباشرة الكتب على التعرف الطالب  

2 

4 

أهم وظائف املخرج :   

أ. تمييز املرفوع من املوقوف من املقطوع .   

ب. كيفية  تحديد الحديث املقصود تخريجه وتمييزه عما يشبهه في املصدر املخرج منه ,والتمييز بين 
 املتابعة والشاهد .
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واأللفاظ االصطالحية املستعملة في ذلك .ج. عزو األحاديث إلى مصدرها   

 د. املقارنة بين الفاظ املتون واأللفاظ االصطالحية املستعملة في ذلك

هـ .صياغة التخريج وفق األلفاظ االصطالحية.)يمارس الطالب تطبيقات عملية على ما سبق وعلى 
 اإلشكاالت التي قد تواجهه أثناء التخريج (..

 
: الترتيـب علــى املسـانيد ,والترتيـب علـى املوذـوعات )تـذكير ملــا درس أنـواع التـأليف فـي 

ً
الحـديث إجمـاال

 -في ماد تاريخ السنة ومناهج املحدثين (
2 
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 طرق التخريج :تذكر أهم طرق الحديث, هي:

 الطريقة األولي: تخريج الحديث بواسطة الراوي األعلى

التمثيل لكل نوع .عريف مجمل بطريقة التخريج بواسطة الراوي مع ت -1  

لتعريف بطريقة التخريج بواسطة الراوي األعلى وخطواتها .ا-2   

هم املؤلفات التي يخرج منها بواسطة هذه الطريقة :املسانيد )مسند اإلمام أحمد(أ-3  

 املعاجم )املعجم الكبير للطبراني(.تحفة األشراف بمعرفة األطراف للحافظ املزي(.

 فه وأهميته وترتيبه وطريقة  البحث فيه .ملحوظتان: يذكر الكتاب ومؤل

4 

 2 يمارس الطالب التخريج من الكتب السابقة مع صياغة التخريج صياغة علمية  .6

 

 الطريقة الثانية: تخريج الحديث بواسطة موذوع الحديث, وتشمل :

اتها:التعريف بهذه الطريقة وخطو -1  

.مصنفات جمعت أكثر موذوعات الدين 1الطريقة : أهم املؤلفات التي يخرج منها بواسطة هذه -2

 :الصحاح ,والجوامع,

. مصنفات جمعت بعض موذوعات الدين :السنن ,واملصنفات , واملوطأت ,وكتب األحكام 2
 ,والفضائل ,والترغيب والترهيب .

.مصنفات اختصت بموذوع معين كاإليمان والزهد ونحو ذلك . ملحوظتان 3  

تيبه وطريقة البحث .يذكر الكتاب ومؤلفه وتر -  

 من الكتب السابقة مع صياغة التخريج صياغة علمية ( يمارس الطالب التخريج-

4 

 

.التعريف بهذه الطريقة وخطواتها 1الطريقة الثالثة: تخريج الحديث بواسطة لفظ من ألفاظ متنه: 

. 

الفهارس ,املعجم .ملحة موجزة عن أهم املؤلفات التي يخرج منها بواسطة هذه الطريقة :كتب 2
 املفهرس ,الجامع الصغير ....

.التخريج بواسطة التقنيات الحديثة :3  

.مدخل :التعريف بها ,مميزاتها واملآخذ عليها 1   

.التعريف بأبرز البرامج :موسوعة الحديث الشريف ))شركة حرف((.املوسوعة الشاملة 2  

كة التراث((.املكتبة اإلسالمية ))شر –اتقان الحرفة إلى إكمال التحفة   

.التعريف بأبرز املواقع اإللكترونية :موقع الدرر السنية )املوسوعة الحديثية (.شبكة السنة 3

4 
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 النبوية .

 
)يمارس الطالب التخريج من الكتب السابقة ,ثم يخرج من البرامج واملواقع مع صياغة التخريج 

 صياغة  علمية (.
4 
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املعرفة والفهم 1.0

1.1 
ـــب أ   ــ ــ ــ ـــــذكر الطالـ ــ ـــم الأن يـــ ــ ــ ــ ـــب هـ ــ ــ ــ ــــي كتـ ــ ــ ـــــتعملة فــ ــ ــ املسـ

 قه من الطرق البحث في كل طر 

االختبــــــــــــــــــــــــــارات التحريريــــــــــــــــــــــــــة  مجموعات النقاش الصغيرة

 والشفوية

1.2 
الكتــب الحديثـــة  مــنهج كـــل كتــاب مـــن يســتعرضان 

 التـرتيب في التأليف وطريقة

 .الواجبات إعداد األوراق البحثية

1.3 
ــــص ــ ــــأليف  أن يلخــ ــ ــــي التــ ــ ـــة فــ ــ ــ ـــب الحديثـ ــ ـــاهج الكتـــ ــ منـــ

 وطريقه الترتيب

 املناقشة خالل املحاذرات  كتابة تقارير

1.4 
مصـادره األصـلية  وفـقالطالب الحـديث  يصنفان 

 والفرعية

 االختبارات التحريرية املحاذرة النظرية

 الواجبات عمل األبحاث  طريق التخريج املناسبة له في بحثه. يحدد أن  1.5

    

 املهارات 2.0

2.1 
الطالـــب مهـــارات البحـــث عـــن الحـــديث فـــي  أن يطبـــق

 أهم املصادر الحديثية .

 تقويم الحاالت الدراسية أسلوب دراسة حالة

2.2 
الكتـــب والتقنيـــات الحديثيـــة فـــي بحثـــه  أن يســـتخدم

 عن االحاديث

  البحوث التطبيقية التدريبات العملية

 ومناقشتها.   

2.3 
ـــاهجأن يم ـــين منـــ ـــز بــ ــــأليف  يــ ــــي التــ ـــة فـ ـــب الحديثـــ الكتــ

 لترتيبا وطريقة

 . الحلقات الدراسية أسلوب حل المشكالت

2.4 
بــــــــين طــــــــرق البحــــــــث , ويختــــــــار الطريقــــــــة   أن يقــــــــارن 

 االنسب له 

 االختبارات التحريرية أسلوب دراسة حالة

2.5 
  البحوث التطبيقية التدريبات العملية أن يطبق جميع طرق الحديث املختلفة .

 ومناقشتها.   

2.6 

أن يضف مناهج الكتب املساعدة في التخريج 

 .والكتب املخرج أحاديثها .

 

 الحلقات الدراسية التدريبات العملية

 القيم 3.0

3.1 
واألخـــالق اإلســـالمية فـــي تعاملـــه مـــع بـــالقيم  أن يلتـــزم

 ..اآلخرين

 املالحظة املباشرة حضور ورش عمل

 تقويم األقران العمل في مجموعات يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2
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 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 
 ملتزًمـــــــاأن يتعـــــــاون مـــــــع زمالئـــــــه فـــــــي كتابـــــــة البحـــــــوث 

 املطلوبة. باملهام

 التقويم الجماعي للواجبات العمل في مجموعات

3.4 
اثناء قيادته لفريـق  مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم

 العمل

ـــــيم  .القرار ستراتيجية اتخاذا ــ ــ ــ ــ ـــة لتقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مالحظـ ــ ــ ــ ــ بطاقـ

 .األداء

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد 1

 %5 14-1 واجبات بيتية 2

 %5 5 ورقة  عمل 3

 %30 12 فصليختبار تحريري ا 4

 %40 16 اختبار نهائي 6

 %10 3،4 مناقشة عروض تقديمية 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي. 

 ( 4الساعات االرشادية)ساعات اسبوعيًا 

  ساعات أسبوعًيا(. 4)لالستفسارات وتقديم الدعم الفني واالكاديمي  الساعات المكتبية 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 . أصول  التخريج ودراسة األسانيد للدكتور محمود الطحان 

 

 المساندةالمراجع 

 .تحفة األشراف للمزي 

  المهرة البن حجراتحاف 

  المعجم المفهرس أللفاظ الحديث 

 جمع  الجوامع للسيوطي

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة 

 : موقع المشكاةاإلسالمية 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 صيد الفوائدwww.saaid.net 

  الشبكة اإلسالميةموقعwww.islamweb.net 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

وقاعااات العاارض،  المختباارات،والمباااني )قاعااات المحاضاارات،  .1

 (:والمعامل، وغيرها

 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

   أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالباات للرجاوع إليا

 عند الحاجة. 

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

الحضــــور املتبــــادل بــــين األســــاتذة الــــذين 

يدرســـــــــــون املســـــــــــاق ذاتـــــــــــه ل فـــــــــــادة مـــــــــــن 

 التدريسية.الخبرات 

 مباشر األساتذة

التقـــــــــــارير الســـــــــــنوية التـــــــــــي تعـــــــــــدها ادارة 

 الجودة والقسم األكاديمي.
 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير إنجاز 

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة 

من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 

هيئة تدريس مستقلين, والتبادل 

االختبارات أو بصورة دوريٍة لتصحيح 

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 مباشر األساتذة

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

الحضــــور املتبــــادل بــــين األســــاتذة الــــذين 

يدرســـــــــــون املســـــــــــاق ذاتـــــــــــه ل فـــــــــــادة مـــــــــــن 

 الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح
 القسممجلس  جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


