
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 01من  2الصفحة 

 

 

 

 

 

 ثبنًغًؼخ انزشثُخ  انكهُخ:

 انذساعبد اإلعاليُخ. انمغى االكبدًٍَ :

 اإلعاليُخ انذساعبد انجشَبيظ:

 رخشَظ انحذَش انًمشس:

 أ/ َبدَخ أحًذ دمحم حغبصٌ. انًمشس:يُغك 

 .ػجذ انشحًٍ انذَت / د انجشَبيظ:يُغك 

 هـ5341/  2  /51 انزىصُف:ربسَخ اػزًبد 



 

 
 01من  3الصفحة 

 : ػُّ تانًمزر انذراسي ٔيؼهٕيات ػاية فأ( انتؼزي

 ISD 336 انًمشس:سيض  رخشَظ انحذَش انًمشس: اعى- 1 .5

 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 اإلعاليُخ انذساعبد ٌ َمذو ضًُه انًمشس انذساعٍ. زأو انجشايظ ان انجشَبيظ- 4 .4

 انؼشثُخ  .5  :انًمشس نغخ رذسَظ – 4 .3

 أ/ َبدَخ أحًذ دمحم حغبصٌ  :انًمشس انذساعٍ يُغك اعى- 5 .6

           انغبدط  انًغزىي -6 .7

 تارٌخ السنة ، مصطلح الحدٌث .                  :)إٌ وعذد(انًمشس انغبثمخ نهزا  انًزطهجبد- 7 .8

 َىعذ ال                     :اَُِخ نهزا انًمشس )إٌ وعذد( انًزطهجبد- 8 .9

 (داخم انًجًُ)          :مذَى انًمشس إٌ نى َكٍ داخم انًجًُ انشئُظ نهًؤعغخ انزؼهًُُخر يىلغ- 9

 انزذسَظ اعهىة – 11

  %511 انُغجخ انًئىَخ:  √   يحبضشاد رمهُذَخ –أ 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   يخزهظ )رمهُذٌ، ػٍ ثؼذ(-ة 

  %.......  انُغجخ انًئىَخ:   انزؼهى االنكزشوٍَ –ط 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   يشاعهه –د 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   اخشي-هـ 

 يالحظبد:

........................................................................................................... 

 

  :األْذاف( ب

 أٌ : انطبنتغزطُغ َدساعخ هزا انًمشس ثؼذ  يبهى انهذف األعبعٍ يٍ هزا انًمشس:-5

 .انحذَش ثحضه ػٍ فٍ انحذَضخ وانزمُُبد انكزت يغ زؼبيمَ -

  نألحبدَش رخشَغه فٍ االصطالحُخ انؼهًُخ انهغخ  غزؼًمَ -



 

 
 01من  4الصفحة 

 .  ........انذراسي  انًمزرٔتحسيٍ صف تئيجاس أية خطط يتى تُفيذْا نتطٕيز -2

 ضىػبد انًمشس .االعزفبدح يٍ يىالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًى -

 انًزبثؼخ وانًشاعؼخ انذوسَخ نهًمشس يٍ لجم نغُخ رىصُف انًمشساد . -

 وػبنًُخ.يمبسَخ يفشداره ثًب َزى رمذًَه فٍ ألغبو أخشي يحهُه وإلهًُُخ  -

 حىل انًىضىع.يزبثؼخ يب َغزغذ يٍ ثحىس ودساعبد  -

 عذَذ.رحذَش يحزىي انًمشس ثكم يب هى  -

 

 

 : انذراسيتٕصيف انًمزر ج( 

 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕػات -1

 ػذد األعبثُغ لبئًخ انًىضىػبد
عبػبد 

 انزذسَظ

 2 1 تعرٌف التخرٌج ، وأهمٌته وثمرته وفائدته نشأة علم التخرٌج .

 4 2 أنواع التخرٌج ، وأمثلة كل نوع ،أقسام المصادر التً ٌخرج منها .

 4 2 أهم وظائف المخرج ، أنواع التألٌف فً الحٌث .

ق التخرٌج )الطرٌقة األولى( تخرٌج الحدٌث بواسطة الراوي األعلى .طر  2 4 

 4 2 الطرٌقة الثانٌة )تخرٌج الحدٌث بواسطة موضوع الحدٌث (

 4 2 الطرٌقة الثالثة )تخرٌج الحدٌث بواسطة لفظة من ألفاظ متنه (

 4 2 الطرٌقة الرابعة )التخرٌج بواسطة التقنٌات الحدٌثة (

   

   

   

   

 

 

 



 

 
 01من  5الصفحة 

  يكَٕات انًمزر انذراسي )إجًاني ػذد ساػات انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًخزجش فصىل دساعُخ انًحبضشح
ػًهٍ/يُذاٍَ/      

 رذسَجٍ
 االعًبنٍ أخشي

عبػبد 

 2 ال يٕجذ ال يٕجذ ال يٕجذ َظزي 2 انزذسَظ

 2 ال يٕجذ ال يٕجذ ال يٕجذ َظزي 2 انغبػبد انًؼزًذح

 

 

 ساػات انتؼهى انًتٕلغ أٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕػيا   / اسة خاصة إضافيةساػات در-3
2 

 

 

 

 

انٕطُي نهًؤْالت ٔيالئًتٓا يغ طزق انتمٕيى  تاإلطاريخزجات انتؼهى انًستٓذفة ٔفما نًجاالت انتؼهى  – 4

 ٔاستزاتيجيات انتذريس.

 

 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 ر(نهًمزانتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : انًؼبسف 1.0

المحاضرة  .وفبئذره وصًشره انزخشَظ أهًُخ َششػ 1.1

 وااللقاء 

تكلٌفات جماعٌة 

 وفردٌة 

العصف الذهنً  . انُجىٌ انحذَش ػٍ انجحش طشق أهى أٌ َزكش 1.2

 التعلم التعاونً 
 ملف اإلنجاز 

استخدام أسلوب  ٌستخرج الحدٌث من مصادره األصلٌة والفرعٌة  0.4

 الحوار التعلٌمً

 أبحاث 
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 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 ر(نهًمزانتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : انًهبساد انًؼشفُخ 2.0

ٌطبق طرق البحث عن الحدٌث لتأكد من صحة أن  2.1
 . األحادٌث الواردة فً المقررات الدراسٌة 

اعزخذاو انؼشوض 

 انزمذًَُخ

زجبس شفىٌ اخ

 ورحشَشٌ 
 

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : ورحًم انًغؤونُخيهبساد انزؼبيم يغ اِخشٍَ  3.0

    لبعضعرض   ٌتحمل مسؤولٌة تطوٌر ذاته شخصٌا ومهنٌا . 3.1

من الواقع  النماذج 
           

      المالحظة   .

والتعلٌق      

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : وانًهبساد انؼذدَخ ورمُُخ انًؼهىيبديهبساد انزىاصم  4.0
 

جمع معلومات عن المادة  مهارة البحث و ستخدم اال نتر نت فًٌ 4.1

 العلمٌة
قشة شفهًمنا عرض األفكار  

التكليفات  تقٌٌم العرض والمالحظة  ٌتواصل بفاعلٌة داخل مجموعات العمل بحسن االستماع والتحدث 4.2

  الجماعية

 انًهبساد انُفظ حشكُخ 5.0

 .................. .................. ال ينطبق 5.1

  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5

 

 األسثٕع يًٓة انتمٕيى 

 انُسثة 

يٍ انتمٕيى 

 انُٓائي

1 

 
 تكليفات مختلفة فردية وجماعية عقب كل وحدة دراسية

طول الفصل 

 الدراسً

درجات أي  01

01%  
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2 

 
8،  7 اختبار أعمال السنة األول   

درجة أي  01

01%  

3 

 
01،  00 اختبار أعمال السنة الثاني  

درجة أي  01

01%  

4 

 
 01 االختبار النهائي

أي  درجة 01

01%.  

5 

 

...................................................................

...... 
..............

.. 

..................

.. 

6 

 

...................................................................

...... 
..............

.. 

..................

.. 

7 

 

...................................................................

...... 
..............

.. 

..................

.. 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذػى  د.

 n.hegazy@mu.edu.saوالتواصل عبر االٌمٌل ,-- ساعتان أسبوعٌا   ساعة مكتبٌة  اسبوعٌا   1 .

 

 ْـ   يصادر انتؼهى 

 :ًمشسح انًطهىثخانكزت ان-5

 األعبَُذ ودساعخ انزخشط أصىل . 

 انطحبٌ دمحم يحًىد انذكزىس . 

 انًؼبسف يكزجخ . 

o 5996 و 

 :انًشاعغ انشئُغخ-2

        ػبثذ آل ثكش ثٍ انصًذ ػجذ انذكزىس 

 نجُبٌ  - ثُشود انكزت ػبنى . 

 5351و 5919 -  هـ 

 ذ انًهذٌ ػجذ انهبدٌطشق رخشَظ حذَش سعىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهذكزىس ػج 

  ثهب:َىصً  وانًشاعغ انزٍانكزت -4

 أصىل انزخشَظ نهذكزىس ػذاة يحًىد انحًش 

 :انًشاعغ اإلنكزشوَُخ، يىالغ اإلَزشَذ...انخ- 3

ذسس انغُُخ فٍ يىلغ انذسس انغُُخيىعىػخ ان  

htt://www.hadith.dorar.net/enc/hadith 

 htt://www.aahalhadeeth.com انحذَش أهم يهزمً

 أخشي:يىاد رؼهًُُخ -1

 ثشَبيظ انًكزجخ انشبيهخ 

 انًىالغ االنكزشوَُخ راد انصهخ  

  ٍيىعىػخ انغبيغ انكجُش نكزت انزشاس انؼشثٍ واالعالي 

 ثشَبيظ انًحذس  

 ثشايظ عًؼُخ ويشئُخ  
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 :انًزافك انالسية ٔ.

 انًجبٍَ:-5

  طبنت 21لبػخ يحبضشاد نكم 

 يمبػذ دساعُخ 

 نزذسَظ ويُصخيمؼذ نؼضى هُئخ ا 

 :يصبدس انحبعت اِنٍ-2

 يُصخ إنكزشوَُخ  

 وصهخ َذ. 

 أخشي:يصبدس -4

 ال َُطجك 

  ............................................................. 

 ............................................................ 

 

 

 تمييى انًمزر انذراسي ٔػًهيات تطٕيزِ  . س

 انزذسَظ:عزشارُغُبد انحصىل ػهً انزغزَخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخصىص فؼبنُخ ا-5

 ٍُرطجُك اعزجُبٌ رمُُى انًمشس ورحهُم انُزبئظ ووضغ يمزشحبد نهزحغ 

 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٍ انًحبضشح  

 يغزىي َزبئظ انطالة فٍ االخزجبساد 

 انمغى:ط أو اعزشارُغُبد أخشي نزمُُى ػًهُخ انزذسَظ يٍ لجم انًذس-2

 عًُبساد األلغبو ورجبدل انًؼبسف فٍ انزخصصبد انًخزهفخ واالعزفبدح يٍ أهم انخجشح فٍ انزذسَظ 

 ٍرطجُك اعزجبَخ رمُُى األلشاٌ ، داخهٍ وخبسع 

 ٍرطجُك اعزجبَخ انزمُُى انزار 

 )ٌانزمُُى يٍ لجم إداسح انمغى )رمشَش األداء انغُى 

 انزذسَظ:ػًهُبد رطىَش -4

 األلغبو انًُبظشح واالعزفبدح يٍ انخجشاد انزىاصم يغ 



 

 
 01من  01الصفحة 

  انًزخصصٍُ نالطالع ػهً كم عذَذ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُخ  و أعبنُت انزؼهُى وانزؼهىنمبء دوسٌ  يغ 

 رطجُك انزمُُبد انحذَضخ فٍ انزؼهُى 

 ٍَانزؼهُى اإلنكزشو............................................................ 

 انطبنت:حمك يٍ يؼبَُش اإلَغبص نذي ػًهُبد انز-3

 انُزبئظ انؼبيخ  نهطبنجه فٍ االخزجبساد انشفهُخ وانزحشَشَخ 

 ) انُزبئظ االحصبئُخ نُغبػ انطالة) يؼذالد َغت انُغبػ 

 ُخ وانفشدَخ األثحبس انغًبػ َزبئظ رمُُى  

 :نزطىَشهبانذساعٍ وانزخطُظ  فؼبنُخ انًمشسإعشاءاد انزخطُظ نهًشاعؼخ انذوسَخ نًذي  -1

 االعزًبع انذوسٌ ألػضبء هُئخ انذوسٌ ألػضبء هُئخ انزذسَظ نزؼضَض َمبط انمىح ويؼبنغخ َمبط انضؼف 

 رطجُك اعزجبَبد يىضىػُخ ألخز آساء انطالة حىل انًمشس ويىضىػبره 

 رمشَش ػٍ انًمشس وأوعه انمصىس وطشق  يشاعؼخ انخطظ انذساعُخ رجؼب نهًؼطُبد انًزبحخ انحذَضخ

 وانزطىَش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َحمك  انزحغٍُ

 عىدح انًمشس 

  رمشَش ػٍ انًمشس وأوعه انمصىس وطشق انزحغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َحمك

 عىدح انًمشس                                                                                  

 رمشَش ػٍ َغت انُغبػ  

 رشكُم نغُخ نًشاعؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٍ مشَش حىل يمزشحبد انزطىَش واعبنُت انزؼهُى وانزمىَىر 

  انًىاد 

 

 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمزر

 د. ػجذ انشحًٍ انزَت االعى:  د. َبدَخ أحًذ حغبصٌ االعى:

 ػجذ انشحًٍ. انزىلُغ:  َبدَخ انزىلُغ:

 ....... / ....... / ....... هـ انزبسَخ:  ....... هـ ....... / ....... / انزبسَخ:

 

 

 تى اػتًاد تٕصيف انًمزر 

ْـ 1435/ 6/  18تتاريخ  (17)في جهسة انمسى رلى   

 

   

 


