
 

 هالخطة الدراسية لدرجة الدكتورا
 (الحديث ) في 

 
 :أحكام وشروط عامة : أوال

 .النافذة تلتزم هذه اخلطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا -1
 :التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف هذا الربنامج -2

 ماجستري احلديث -
 ماجستري أصول الدين -

 : شروط خاصة : ثانيا 
 حتت الدراسة

 

 :ساعة معتمدة كما يلي ( 45)تتكون مواد هذه الخطة من : ثالثا
 ساعة معتمدة ( 11)قائمة المواد اإلجبارية  -1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

   3 3 دراسات في أصول الحديث 9591011

   3 3 دراسات في علل الحديث 9591011

   3 3 لتعديلالجرح وا 9591013

   3 3 األحاديث المنتقدة في الصحيحين 9591015

   3 3 فقه الحديث 9591014

   3 3 دراسة نصية في كتب الحديث 9591010

   3 3 دراسات في مناهج المحدثين 9591010

 
 :ساعة معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 14)قائمة المواد االختيارية  -1

 المتطلب السابق عملي نظري ساعات المعتمدةال اسم المادة رقم المادة

   3 3 دراسات في المغازي والسير 9591010

   3 3 أحاديث األحكام 9591010

   3 3 التفسير بالمأثور 9591039

   3 3 المدارس الحديثية 9591031

   3 3 الحديث والمدرسة العقلية 9591031

   3 3 الحديث وعلومه لدى الفرق اإلسالمية 9591033

   3 3 الناسخ والمنسوخ في الحديث 9591035

   3 3 التجديد في علوم السنة 9591034

   3 3 نقد الحديث عند األصوليين 9591030

 
 (9591000)امتحان كفاءة معرفية  -3
 (9591000)ساعة معتمدة ورقمها ( 10)رسالة جامعية  -5

 

  60 رقم اخلطة



 حديث/ مفردات الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراة 
 ساعات معتمدة(3)           دراسات في أصول الحديث  9591011
 

كالحسن ، والمرسل ، والمدلس   ، تتناول هذه المادة الدراسة المعمقة لبعض المباحث المهمة في أصول الحديث
رجيح بينها ، والمنكر ، والشاذ ، واالطالع على قضايا هذه  المباحث ، بدراسة أقوال العلماء ، ومناقشتها ، وتحليلها ، والت

، والتعرض لموضوع االصطالحات واختالف  مدلوالتها عند العلماء ، بناء على الحد الذي يتم وضعه لهذه 
 6االصطالحات 

وتتناول المادة من خالل المباحث المنتقاة قواعد النقد التي استخدمها العلماء في دراسة األحاديث سندا ومتنا ، 
دثون لبيان األحاديث المقبولة الخالية من النقد ، وتمييزها عن تلك األحاديث والكشف عن الضوابط التي وضعها المح

 6المردودة التي دخل إليها الوهم والخطأ وغير ذلك من أسباب الرد  
 

 ساعات معتمدة(3)            دراسات في علل الحديث 9591011

لروايااة بااالمعنى وعلاال علاال ا: تتناااول هااذه المااادة  دراسااة أبحاااث موضااوعية فااي علاال الحااديث مثاال 
التصااريح بالسااماع والتجويااد عنااد نقاااد الحااديث، وكااذلك التعاارف علااى مناااه  نقاااد الحااديث ماان خااالل الدراسااات 

 6النصية في كتبهم والموازنة بينها واستخالص قواعد النقد مع اعطاء منه  نقد المتن  أهمية 
 

 ساعات معتمدة(3)            الجرح والتعديل 9591013

ل هذه المادة التعريف بالجرح والتعديل في اللغة واالصطالح، ومعرفة التأصيل الشرعي لهذا العلام تتناو
ل ، ثام معرفاة القواعاد واالصاطالحات التاي وضاعها العلمااء  ، وعرض الشروط واآلداب الالزمة للجارح والمعد 

، وبياان مارتبتهم فاي الرواياة ، المساتخدمة فاي جارح الارواة وتعاديلهم  األلفاا لضبط هذا الفان ، واالطاالع علاى 
 اإلكثاارودراسة آراء العلماء في مسألة الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل ، ومعرفة أقسامهم في ذلاك ، وفاي 

الدراساة  إجاراءفي الكاالم علاى الارواة ، وتميياز ماا يقبال وماا يارد مان ألفاا  الجارح والتعاديل ، ثام  اإلقاللوفي 
 6عملي في هذه المادة التطبيقية لتعميق الجانب ال

 
 ساعات معتمدة(3)           األحاديث المنتقدة في الصحيحين 9591015

الصاحيحين ، قاديماو وحاديثاو والوقاوف  فايتشتمل هذه المادة على دراسة مستوعبة لألحاديث التي انتقدت 
م مناقشاتها مناقشاة علمياة ، ثا 6على الدوافع واألسس التي بنيت عليهاا ، وقيمتهاا العلمياة ، وموقاف العلمااء منهاا 

 .وفق أصول هذا العلم وقواعده العامة 
 
 ساعات معتمدة( 3)           فقه الحديث 9591014

تتناول هذه المادة معنى فقه الحديث  لغة واصطالحا، ودراسة المنه  الصحيح لفهم الحديث النبوي ، وأصول 
ث النبوية، ومصادر علم الحديث ، بخاصة شروح الصحيحين،  ذلك الفهم وضوابطه ،واألخطاء الشائعة في فهم األحادي

 6والمعاصرة ، وتطبيق ذلك على مجموعة مختارة من األحاديث النبوية الشريفة الحديثة  وأهم مراجع  فقه الحديث
 
 ساعات معتمدة( 3)          الحديث كتب دراسة نصية في 9591010

وقناقشوة ققوصال ( رواموة ودراموة ) تتناول هذه المادة دراسة نصوص  قتتحةوة قوت  توح ال ولمخ الم ت  وة 

 6 اآلرااقهو  الل وف  وذ هووذه النصوص  والمصاننوة  ونلوا   والو ووخ ؤوت قوصارد هومنا الل موواا وقنوانؤلف  وذ ت وو  

 6جموع الصجصه  األقح الذي مكسح الطالح قلارة  ذ تناول النصص  تناونً ؤ مواً شاقالً قت

 

 ساعات معتمدة( 3)        دراسات في مناهج المحدثين  9591010
تتناول هذه المادة دراسة مباحث متخصصة في المناه  تسلط الضوء على ما تميز به كبار المحدثين 
من مناه  في انتقاء األحاديث وتصحيحها، إضافة الى تناول مناهجهم في تصنيف كتب األحاديث الموضوعة 

  6معاييرهم في ذلك و

 
 
 ساعات معتمدة(3)           دراسات في المغازي والسير 9591010

تتناااول هااذه المااادة نشااأة علاام المغااازي وتطااوره ، وبيااان مناااه  التااأليف فيااه ، وتهااتم بدراسااة مرويااات 
إعاادة كتاباة  المغازي والسير من مصادر الحديث التي التزم مصنفوها شروط الصحة ، وتعنى هذه المادة بمساألة

 6هذا العلم وفق قواعد المحدثين ومعاييرهم الدقيقة 



 ساعات معتمدة(3)             أحاديث األحكام 9591010
تتناول هذه المادة دراسة أدلة األحكام من الحديث النبوي الشريف في موضوعات جرى فيها الخالف بين العلماء 

في حال اإلشاكاالت وإزالاة االخاتالف باين العلمااء فاي هاذه الموضاوعات ،  ، وإبراز دور السنة المشرفة بعلومها المختلفة
  6ومن المرجو أن تقوم هذه المادة بالربط بين علم الحديث وعلم الفقه 

 
 

 ساعات معتمدة(3)           التفسير بالمأثور 9591039
صالة هاذا الناوع مان علام التفساير تتناول هذه المادة التعرياف بالتفساير الماأثور ونشاأته وأهميتاه ، والتأكياد علاى 

بمدرسة الحديث التي تعتمد اإلسناد منهجاو فاي الرواياة ، والتعرياف باأعالم هاذا الناوع مان التفساير ومصانفاتهم ، ودراساة 
 .نماذج منتقاة من هذه المصادر 

 
 ساعات معتمدة(3)            المدارس الحديثية 9591031

كمدرسة الحجاز ، والبصرة والكوفة ، والشام ، واألندلس ، واليمن ) ارس تتناول هذه المادة دراسة عدد من المد
بما يبرز أركانها وميزاتها ، وبيان من دارت علايهم الرواياة ، وماذاهبهم العلمياة ، وجهاودهم ( وغيرها  66، وخراسان ، 

  6م الحديث التصنيف والرواية ، والرحلة ، وأثر هذه المدارس وتأثيرها ، ودورها في تطور عل   في 
 

 ساعات معتمدة (3)           الحديث والمدرسة العقلية 959 1031
تشتمل هذه المادة على دراسة طبيعة العالقة بين الحاديث النباوي باعتبااره نصااو دينيااو ماوحى باه مان ، تعاالى ، 

يره واالساتنباط مناه ، ثام الوقاوف وبين العقل اإلنساني الذي ال بد من االعتماد عليه فاي إثباات الحاديث ، وفاي فهماه وتفسا
  6على المنه  الصحيح في تن يم هذه العالقة بين النص والعقل 

 
 ساعات معتمدة ( 3)         الحديث وعلومه لدى الفرق اإلسالمية959 1033

تتناول هذه المادة دراسة آراء الفرق اإلساالمية فاي مجاال رواياة الحاديث ، ونقاده ، والجارح والتعاديل ، 
طااالع علااى مصااادرهم ونقاادها وتحليلهااا ، وبيااان أثاار ذلااك فااي مجااال االسااس والقواعااد المعتماادة عناادهم ، وواأل

  6الخالف العقائدي والفقهي 

 
 ساعات معتمدة( 3)          في الحديث الناسخ والمنسوخ959 1035

لعلم ، ونشأته ، تتناول هذه المادة التعريف بعلم الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي ، وأهمية هذا ا
وأبرز من رواه ، ودراسة نماذج من الحديث جرى فيها النسخ ، وصلة ذلك بنصوص من القرآن الكريم أو 

  6على ضوء معرفة أسباب النزول في القرآن الكريم وأسباب ورود الحديث  6الحديث الشريف نفسه 

 
 ساعات معتمدة(3)            التجديد في علوم السنة  9591034

تناول هذه المادة دراسة بعض المسائل والقضايا المستجدة في علوم السنة النبوية بمجاالتها المتعددة سندا و متناا ت  
، والعمل على تحفيز الطلبة  نحو اقتاراح أفكاار ومشااريع وآفااق جديادة فاي دراساة السانة النبوياة وخادمتها للوصاول إلاى 

 6جاتهنتائ  ذات قيمة علمية تراعي متغيرات العصر وحا
 

 ساعات معتمدة(3)           نقد الحديث عند األصوليين  9591030
تتناول هذه المادة دراسة القواعد التي يعتمد عليها علماء أصاول الفقاه فاي نقاد األحادياث وبياان موقاف المحادثين 

 6ودراسة بعض المسائل العلمية المشتركة بين المحدثين واألصوليين6من ذلك
 
 

 

 

 


