
  
 

 

  

 "الماجستير في  الدراسات االسالمية تخصص تفسير و حديث مشروع بحثي"

 المستوي األول

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

161 نفس  3  3 ------- مناهج البحث والتحقيق 
 2  2 ------ علوم القرآن  416 سلم
 2  2 ------ مصطلح الحديث  426 سلم
 2  2 ------- أصول التفسير  436 سلم
 2  2 ------ التخريج ودراسة األسانيد  446 سلم

 11  11   المجموع

 

 المستوي الثاني

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 
عملي 

Pr.)) 
معتمد 

(Total) 

 2  2 ------ مناهج المفسرين  516 سلم

 2  2 ----- الجرح والتعديل  526 سلم
 3  3 ------ القراءات وأثرها في التفسير  536 سلم

 2  2 ------ حلقة بحث في التفسير والحديث  546 سلم
 9  9   المجموع

 
 لثالمستوي الثا

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 
عملي 

Pr.)) 
معتمد 

(Total) 



  
 

 

  

 2  2 ------ علل الحديثعلم   166 سلم

 2  2 ----- الحديث اتجاهات التفسير في العصر  626 سلم
 2  2 ------ ومنهج التدوين عند المحدثينالحديث   636 سلم

 2  2 ------ في القرآن الكريمالتناسب   646 سلم

 2  2 ------ حديث موضوعي  656 سلم

 10  10   المجموع

 

 رابعالمستوي ال

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 
عملي 

Pr.)) 
معتمد 

(Total) 

 3  3 ------ دراسة نصية وبيانية في مصادر التفسير  666 سلم

676 سلم  3  3 ----- دراسة نصية  وبيانية في شروح الحديث 

 3  3 ------ التفسير الموضوعي  686 سلم

 9  9   المجموع

 

 خامسالمستوي ال

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 
عملي 

Pr.)) 
معتمد 

(Total) 

986 سلم ) يختار الخريج موضوعاً  مشروع التخرج 

 للمشروع في التفسير أو الحديث (
------ 4 

 
4 

 4  4   المجموع

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 والتحقيق هج البحثامن نفس 611

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مقررالمفردات 
 أواًل: كتابة البحث العلمي: 
 وبيان أهميته المعاصرة، وصلة مخرجاته بالمجتمع.التعريف بالبحث العلمي، 

 شروط الباحث. 
 الموضوع المبحوث: اختيار الموضوع، ومصادره، وجمع المعلومات، ووضع المخطط. 

 كتابة البحث: طريقة الصياغة، التفقير، التوثيق، وما يجب مراعاته أثناء الكتابة.  
 ثانيًا: تحقيق المخطوطات: 

 .وبيان قيمتها العلمية في كونها من ثروات األمم وموروثاتها التاريخية التعريف بالمخطوطات،
 التعريف بتحقيق المخطوطات. 

 المحقق وشروطه.  
 الكتاب المخطوط: اختياره، جمع نسخه، وبيان منهج التحقيق فيه. 

مقدمةةةة التحقيةةةق: الكةةةمم علةةةك المللةةةم، الكةةةمم علةةةك المخطةةةوط، دراسةةةة المخطةةةوط مةةةن النةةةواحي 
 ية واللغوية والمنهجية، والتاريخية، والبيئية، والسياسية، والمعيشية.الفكر 

 مراجع المادة : 
 مناهج البحث العلمي وتحقيق التراث، تأليف د. علي محمد مقبول األهدل. -1
 تحقيق النصوص ونشرها، تأليف عبد السمم هارون . -2
 أصول البحث العلمي، تأليف د. أحمد عبد المنعم حسن. -3
 -منهجيةةةة البحةةةث العلمةةةةي، القواعةةةد و المراحةةةل والتطبيقةةةةات تةةةأليف: محمةةةد عبيةةةةدات -4

 عقلة مبيضين. -محمد أبو نصار
 كيف تكتب بحثا أو رسالة، تأليف د. أحمد شلبي. -5

 
 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 علوم القرآن سلم 641



  
 

 

  

ف
ص

و
 

المقرر
 

 المقرر مفردات 
 . االتعريف بعلوم القرآن ونشأته -
التعرف بالكتةب اتتيةة: هفهةم القةرآن للحةارث المحاسةبي، االنتصةار لصةحة نقةل القةرآن  -

شركشةةي، اقتقةةان للسةةيوطي، مناهةةل للللبةةانمني، المرشةةد الةةوجيش ألبةةي شةةامة. البرهةةان 
 العرفان للشرناني(، وتقويمها بإيجاز. 

 بعض موضوعات علوم القرآن:  -
لقرآن، مةدة نةشول القةرآن، القرآن: الوحي: تعريفه، أنواعه، صوره،دفع الشبهات، تنشالت نشول ا –أ 

 أول ما نشل وآخر ما نشل. 
نشول القرآن علك سبعة أحرف: أدلة نشول القرآن علك سبعة أحرف، معنك األحرف السبعة هآراء 

القةراءات وصةلتها العلماء في ذلك مع الترجيح( مدى بقاء األحةرف السةبعة فةي المصةاحم، نشةأة 
 باألحرف السبعة، دفع الشبهات. 

المحكم والمتشةابه: تعريةف المحكةم والمتشةابه مةع اقشةارة ملةك المحكةم الة ا يقابلةه المتشةابه  –ب 
 والمحكم ال ا يقابله المنسوخ. 

 ه. تمنشأ التشابه وأنسامه وأمثل -
 أنواع المتشابهات والحكمة فيها.  -
 القرآن الكريم.  كيفية التعامل مع المتشابه في  -

ج( الناسةةةا والمنسةةةةوخ: تعريةةةف النسةةةةا وبيةةةان حكمتةةةةه والفةةةةر  بةةةين النسةةةةا والبةةةداء، وبةةةةين النسةةةةا 
 والتخصيص. 
 أدلة ونوع النسا في القرآن الكريم، ودفع أنوال المنكرين للنسا.  -
 بيان أنواع النسا الوانع في القرآن الكريم: نسا الحكم ونسا التموة.  -
ي فة، ونسا القرآن بالسنة، ونسا السنة بالقرآن، وآراء العلماء بالقرآن نسا القرآن -

 ذلك. 

 بيان اتيات التي اشتهرت بأنها منسوخة، وآراء العلماء في ذلك.  -
 مراجع المادة : 

 في علوم القرآن السيوطي اقتقان -1

 الشيادة واقحسان في علوم القرآن البن عقيلة -2

 البرهان في علوم القرآن الشركشي -3

 العرفان في علوم القرآن الشرنانيمناهل  -4

 المقدمات األساسية في علوم القرآن عبد هللا الجديع -5

 مباحث في علوم القرآن مناع القطان -6



  
 

 

  

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 مصطلح الحديث   سلم 642

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 مصطلحاتها.  –واعدها ن –هدافها أ  –: نشأتها علوم الحديث دارية -
الحةةةةةةديث الحسةةةةةةن الحةةةةةةديث  –لمصةةةةةةطلحات اتتيةةةةةةة: الحةةةةةةديث الصةةةةةةحيح دراسةةةةةةة ا -

الضةةةةعيف هدراسةةةةة أنةةةةواع الحةةةةديث الضةةةةعيف وخاصةةةةة المرسةةةةل والمةةةةدلس والمعلةةةةل 
 ( ، والحديث الموضوعوالمدرج

عها لمقةةةاييس والضةةةوابط النلريةةةة التةةةي وضةةةانواعةةةد التصةةةحيح والتضةةةعيف و دراسةةةة  -
 علماء نقد الحديث متنًا وسندًا. 

منةةةاهج علمةةةاء المصةةةطلح عنةةةد تحديةةةد داللةةةة المصةةةطلحات التةةةي يضةةةعونها دراسةةةة  -
 ودراسة المباحث التي يتناولونها. 

 تعريف موجش ببعض كتب مصطلح الحديث . -
 مراجع المادة :

 منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نورالدين عتر . -1
 هللا جديعتحرير علوم الحديث عبد   -2
 مقدمة ابن الصمح  -3
 النكت علك مقدمة ابن الصمح ابن حجر -4
 تدريب الراوا شرح تقريب النووا للسيوطي -5

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 أصول التفسير سلم 643

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 بيان معنك التفسير والتأويل وبيان الفر  بينهما عند السلم والخلم.  -
 ، وشروط المفسرالتفسير علماستمدادات  -
 مصادر التفسير والنلر في قيمتها.   -
تفسةةةير التنةةةوع وتفسةةةير التضةةةاد وبيةةةان أسةةةباب رهةةةور كةةةل منهمةةةا مةةةع دراسةةةة  -

 نماذج من كل منها. 
ومةةا فةةي حكمهةةا، تعريفهةةا، مصةةادرها أسةةباب رهورهةةا، أنسةةامها،  اقسةةرايليات -

 قيمتها. 
 التفسير بالمأثور: تعريفه ، أهميته ، مصادره ، أبرز مللفاته . -
، التعريةةةف بةةةه، أنسةةةامه، مةةةنهج أهةةةل السةةةنة والفةةةر  األخةةةرى، بةةةالرأاالتفسةةةير   -

 عوامل االنحراف في التفسير بالرأا مع نماذج من كتب التفسير. 
 المادة : مراجع 
 مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية -1

 تفسير القرآن أصوله وضوابطه د.علي العبيد -2

 أصول التفسير ابن عثيمين -3

 فصول في أصول التفسير د.مساعد الطيار -4

 ل التفسير ونواعده خالد العكو أص -5

 بحوث في أصول التفسير محمد الصباغ -6
 

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر

  2 التخريج ودراسة األسانيد سلم 644

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 أ ( الجانب النلرا: 

 ، وبيان نشأته .ج في اللغة وفي االصطمحيالتخر التعريف بعلم  -
 ج. يأهداف التخر  -
 ج ووسايله. يمنهج التخر  -
 .واقحاطة المنهج الموضوعي. منهج الجمع  :هج التوثيق والنقدامن -
د، يج، وطةةةر  االسةةةتفادة منهةةةا : الجوامةةةع، المسةةةةانيكتةةةب الحةةةديث المسةةةاعدة علةةةك التخةةةر  -

 كتب األطراف. ، المشيخات، المعاجم 
 دراسة األسانيد وأهميتها. -
 مراحل دراسة اقسناد. -
 الحكم علك الحديث.  -

 ب( الجانب التطبيقي:
عةةةةةهكتب: الصةةةةحاح، السةةةةنن، علةةةةك أن تكةةةةون مصةةةةادرها متنو مةةةةع أسةةةةانيدها حةةةةديثًا  12ج يتخةةةةر 

 المسانيد، المعاجم( 
 مراجع المادة : 

 أصول التخريج ودراسة األسانيد للدكتور محمود الطحان -1
 عماد علي جمعة لدكتور أصول التخريج ودراسة األسانيد الميسرة ل -2
 محمد بن رافر الشهرا ل علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية -3
 التخريج ودراسة األسانيد د. حاتم العوني -4
 همجموعة من العلماء( . الواضح في تخريج ودراسة األسانيد -5
 محمد بيوميللدكتور القول المفيد في كيفية التخريج  -6

 

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 مناهج المفسرين سلم 651

ف
ص

و
 

المقرر
 

 المقررمفردات 
ج التعريف بالمنهج واالتجاه وبيان الفر  بينهمةا، الغةرم مةن دراسةة المنةاهج، أسةس تقةويم المنةاه

يةةدرم مةةنهج الطبةةرا والةةرازا وابةةن كثيةةر والبيضةةاوا وابةةن العربةةي والجصةةاص فةةي ضةةوء األمةةور 
 التالية: 
 التعريف بتفسيره، مصادر تفسيره ومنهجه في اقفادة منها.  -1
 منهجه في المأثور، القراءات، الفقه، اللغة، الدخيل، مسايل االعتقاد، البمغة.  -2

 مراجع المادة : 
 التفسير والمفسرون لل هبي -1

 مناهج المفسرين لةة د. منيع عبد الحليم محمود  -2

 تعريف الدارسين بمناهج المفسرين لصمح الخالدا  -3

 مدرسة التفسير في األندلس لةة د. مصطفك مبراهيم  -4

 التفسير والمفسرون ببمد شنقيط لةة محمد بن سيدا محمد موالا -5

 التفسير والمفسرون في غرب مفريقيا لةةة د. محمد طرهوني  -6

 من الطبرا ملك سيد نطب دراسات في مناهج التفسير وم اهبه لةةة د.مبراهيم عوم -7
 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 الجرح والتعديل   سلم 652

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
تعريةةةف علةةةةم الجةةةرح والتعةةةةديل، معرفةةةةة ماهيةةةة الجةةةةرح ثةةةةم التعةةةديل فةةةةي اللغةةةةة  -

 واالصطمح. 
 معرفة ضوابط الجرح والتعديل عند العلماء.  -
 مراتب الجرح والتعديل عند العلماء والموازنة بينها.   -
 معرفة اصطمح بعض العلماء في النقد ومدلوالت بعض األلفاظ عندهم.   -
دراسة بعض كتب الجةرح والتعةديل ومعرفةة منةاهج أصةحابها فةي النقةد مثةل:   -

هالجةةةرح والتعةةةديل( ألبةةةن أبةةةي حةةةاتم الةةةرازا ، هميةةةشان االعتةةةدال( للةةة هبي ، 
 بن عدا. هالكامل في ضعفاء الرجال( ال

 مراجع المادة : 
 هدا السارا في مقدمة فتح البارا البن حجر . -1
 مقدمة ابن الصمح .  -2
 .مباحث في علم الجرح والتعديل للدكتور ناسم علي سعد  -3
 معجم الجرح والتعديل من كمم الحافظ الطبراني في المعجم الصغير  -4

 للدكتور صمح الدين اقدلبي 
للدكتور  التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخارا في الجامع الصحيح -5

 سليمان بن خلم الباجي
 الجرح والتعديل للدكتور مبراهيم المحم . -6

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 القراءات وأثرها في التفسير سلم653

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 تعريف القراءات . -
 أهمية القراءات .  -
 وأحكام كل منها والتعريف بأبرز كتب القراءات.ها أنواعنشأة القرءات و   -
 الشبه المثارة حول القراءات وردها .  -
 .أثر اختمف القراءات في التفسير واألحكام الفقهية  -
 القراءات التي بينت معنك اتيات الكريمة .  -
 القراءات المتعلقة بالعموم واقطم  واقجمال .  -
 القراءات المتعلقة بتنوع األساليب .  -
 أمثلة تطبيقية من القرآن .  -

 مراجع المادة :
 المرشد الوجيش ملك علوم تتعلق بالكتاب العشيش ألبي شامة المقدسي -1
 منجد المقريين ومرشد الطالبين البن الجشرا  -2
 البيان في القراءات السبع ألبي عمرو الداني -3
 النشر في القراءات العشر البن الجشرا  -4
 متن طيبة النشر البن الجشرا وشروحها -5
 غيث النفع في القراءات السبع ألبي الحسن الصفانسي -6
 القراءات وأثرها في التفسير واألحكام د. محمد بازمول -7
 علم القراءات نشأته وأطواره وأثره في العلوم الشرعية د. نبيل آل مسماعيل -8

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 في التفسير والحديث بحثحلقة  سلم 654

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 يقوم الطالب في ه ا المقرر باختيار موضوع بحثي لدراسته ومراجعة ما كتب

 وفق القواعد المعتمدةتخرج حوله ،من اجل مساعدته في معداد خطة مشروع ال
 في البحث العلمي.

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 علل الحديث سلم 661

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 .التعريف بعلم العلل وبيان نشأته ومصطلحاته وأبرز المللفات فيه -
 طر  كشم العلل  -
 نراين الترجيح والموازنة بين الروايات في الحديث المعلول. -
 أهم مناهج كتب العلل : علل أحمد ، علل الترم ا ، علل الدارنطني . -
 دراسة تطبيقية علك نماذج من األحاديث المختلم في الحكم عليها . -

 مراجع المادة :
 علل الحديث البن أبي حاتم الرازا . -1
 معرفة أنواع الحديث البن الصمح .  -2
 . الواردة في األحاديث النبوية ألبي الحسن الدارنطنيالعلل الواردة في   -3
 .نلرية العلة عند المحدثين للشيا رضا بن أحمد صمدا   -4
 .حمشة عبدهللا المليبارا  للدكتورنواعد وضوابط   الحديث المعلول  -5
 مصطفك باجو.  للدكتورالعلة وأجناسها عند المحدثين   -6

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 العصر الحديثاتجاهات التفسير في  سلم662

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
تحديةةد التفاسةةير المنتسةةبة ملةةك العصةةر الحةةديث وبيةةان تنوعهةةا وتعةةدد أسةةباب   -

 رهورها. 
 : دارسة االتجاهات اتتية دراسة معمقة وبيان الرأا الصحيح فيها -

 ي ومن كتبهأ ( االتجاه العلم
 ومن كتبه ب( االتجاه البياني
 ومن كتبه جة( االتجاه الفقهي

 . ومن كتبها د( االتجاهات المنحرفة 
 مراجع المادة :

لدكتور عبد المجيد عبد السمم ل اتجاهات التفسير في العصر الراهن -1
 .المحتسب

 .لدكتور محمد بن لطفي الصباغل اتجاهات التفسيرو  لمحات في علوم القرآن -2
التفسير واقعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات، للدكتور  -3

 مرهم عبدالجبار سقا .
 . التفسير البياني للقرآن الكريم للدكتورة عايشة عبدالرحمن هبنت الشاطئ( -4
 أحكام القرآن البن العربي . -5
 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي . -6
 .االشد علي بن لعادلاالتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث  -7

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 الحديث ومنهج التدوين عند المحدثين سلم663

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقررات
 المراحل التي نطعها الحديثو تعريف الحديث النبوا وبيان تاريا تدوينه والتصنيف فيه،  -

النبةةوا ليصةةلنا فةةي الكتةةب التةةي يطلةةق عليهةةا: كتةةب هالحةةديث روايةةة( كالجةةامع الصةةحيح 
 لإلمام البخارا. ه ه المداخل هي التقييد، ثم التدوين، ثم التصنيف. 

 حاجة كل مرحلة ملك منهج يحقق به المحدثون جملة من األهداف.   -
 أهم أهداف المحدثين   -

 هالرحلة في طلب الحديث( ع الحديث جم (أه
توثيق الحديث هنشأة علم الجرح والتعديل(. المحافلة علك الحةديث ونشةره حسةب  (به

 منهج محدد. 
اقسةةةممية  الدراسةةةاتاسةةةتنباط األحكةةةام ونواعةةةد السةةةلوا، ومةةةد العلمةةةاء فةةةي مختلةةةم فةةةروع  هج( 

 بنصوص مقبولة. 
 وثيق والتصنيف. السعي ملك مكمال عمل المحدثين المتقدمين من حيث الت هد( 

، تنوع كتب الرواية بتنوع األهداف والمنهج: الصحم، األبواب الحديثةة الموطة ت والمصةنفات  -
اصةةرة الجوامةةع المسةةانيد، السةةنن كتةةب الشوايةةد، األجةةشاء، الفوايةةد، المعةةاجم، الفهةةارم، الوسةةايل المع

 هموسوعة الحديث النبوا(. 
 دراسة نماذج من ه ه الكتب دراسة تطبيقية تبرز أهدافها ومنهجها.  -

 مراجع المادة :
 تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره للدكتور محمد مطر الشهراني .  -1
 مناهج تدوين السنة للدكتور عبدهللا الرحيلي . -2
 زهو .الحديث والمحدثون هعناية األمة اقسممية بالسنة النبوية( للدكتور محمد أبو  -3
 تاريا تدوين السنة وشبهات المستشرنين للدكتور حاكم عبيسان المطيرا .  -4
 مناهج المحدثين للدكتور محمد التركي . -5
  .الواضح في مناهج المحدثين للدكتور ياسر الشمالي  -6
 الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين للدكتور أبوجميل العلمي. -7



  
 

 

  

 

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان 

  2 التناسب في القرآن الكريم سلم 664

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 التعريف بعلم المناسبات في التفسير ، وأبرز كتبه . -
 أوجه اقعجاز في التناسب . -
 جهود العلماء في علم المناسبات . -
 نواعد معرفة المناسبات في القرآن الكريم . -
ة المناسةبات هالتناسةب بةين اتيةات( ، هالتناسةب بةين السةور( ، هالتناسةب بةين السةور أنواع  -

ومحورهةةا( ، هالتناسةةب بةةين بدايةةة السةةورة وخاتمتهةةا( ... الةةا . ويستشةةهد لكةةل نةةوع بعةةدة 
 نماذج تطبيقية .

 مراجع المادة : 
 تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي -1
 طالع للسيوطيمراصد المطالع في تناسب المقاطع والم  -2
 التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد نطب  -3
 جواهر البيان في تناسب سور القرآن لعبد هللا الغمارا   -4
 علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم أ.د نور الدين عتر  -5
 علم المناسبات في السور واتيات لةة د.محمد بازمول -6

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان 

  2 حديث موضوعي سلم 566

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 مدخل ملك نشأة التصنيف في الحديث علك الموضوعات . -
دراسة تطبيقية من خمل اختيار ثمانية موضوعات من الموضةوعات اتتيةة   -

مصةةمح ذات البةةين فةةي السةةنة ع المجتمةةع اقسةةممي فةةي السةةنة ع التواصةةل  :
الحضارا في الحديث النبوا ع حماية البيئة في السنة ع األمثال في السةنة ع 
السةةةةنة والطةةةةب البةةةةديل ع العمةةةةل التطةةةةوعي فةةةةي السةةةةنة ع السةةةةنة ودور االسةةةةرة 

ة ل مة فةي السةنالتربوا ع اقعجاز العلمي في السنة ع السنة والشراعة ع أهل ا
 السنة ورعاية الطفولةع المعاشرة الشوجية في السنة ع المرأة في السنة . ع

 مراجع المادة :
 حديث موضوعي للدكتور خالد شاكر سليمان . -1
خالد محمد  للدكتورالحديث الموضوعي دراسة تأصيلية تطبيقية  -2

 الشرمان 
 األمثال في السنة النبوية للدكتور ياسر شحاتة . -3
 لتنمية المستدامة في السنة النبوية للدكتور محمد عبدالقادرركايش ا -4

 الفقي .
 فتح البارا البن حجر . -5
شخصية المسلم كما يصورها الكتاب والسنة للدكتور محمد علي  -6

 الهاشمي .
 شرح األبي والسنوسي علك مسلم . -7

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 دراسة نصية وبيانية في مصادر التفسير سلم 666

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
تةةدرم نصةةوص مختةةارة مةةن آيةةات القةةرآن الكةةريم فةةي سةةورة البقةةرة وآل عمةةران والنسةةاء 

خةمل  وروم وفصلت ، وتفسيرها بيانيًا مةن والمايدة واقسراء واألنبياء والحج  والفرنان
كتةةب التفسةةير القديمةةة والحديثةةة فةةي مجةةال : العقيةةدة ، التشةةريع ، األخةةم ، القصةةص 

وفةي  القرآني ، مشاهد القيامة في القرآن الكريم ، الحقايق الكونية فةي اتفةا  واألنفةس
 سنن هللا تعالك في الحضارات واألمم . 

 مراجع المادة :
 ان عن معاني القرآن لنجم الدين النيسابورا .ميجاز البي -1
 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للمسين الحلبي . -2
 محاسن التأويل للقاسمي . -3
 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور -4
 المحرر الوجيش البن عطية -5
 تفسير ابن كثير -6

 القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام للدكتور أسامة حمشة . -7

 التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد نطب . -8

 مشاهد القيامة في القرآن الكريم لسيد نطب . -9
 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 دراسة نصية وبيانية في شروح الحديث سلم766

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
اسةةتها بيانيةةًا بحيةةث تبةةرز المعةةاني ودر  انتقةةاء أربعةةة عشةةر نصةةًا مةةن نصةةوص السةةنة ،

 الدقيقة للنص ، ودنة توجيه النص ، والموازنة بين الشروح، ثم استخراج النتايج .
يتم اختيار النصوص مةن صةحيحي البخةارا ومسةلم ، وتةدرم مةن شةروحها فةي عةدد 

 : من المصادر من بينها 
ا  ، معمم الحديث في ح البارا ، عمدة القارا ، مرشاد السارا ملك صحيح البخار فت

 . شرح صحيح البخارا للخطابي. شرح صحيح مسلم للنووا، وبعض شروح السنن
 مراجع المادة :

  الشروح الم كورة في التوصيف هتحتها خط( .

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 التفسير الموضوعي سلم 866

ف
ص

و
 

المقرر
 

 المقررمفردات 
 في نشأة علم التفسير الموضوعي .مقدمة  -
 تصنيف العلماء في التفسير الموضوعي . -
 أهمية التفسير الموضوعي المعاصرة .  -
 مناهج الكتابة في المصطلح القرآني . -
 انتقاء خمسة موضوعات من القرآن الكريم ودراستها موضوعيًا . -

 مراجع المادة :
الكةةريم لمجموعةةة مةةن العلمةةاء بإشةةةراف د. التفسةةير الموضةةوعي لسةةور القةةرآن  -1

 مصطفك مسلم هعشرة مجلدات( .
 المدخل ملك التفسير الموضوعي للدكتور عبدالستار سعيد . -2
 التفسير الموضوعي في القرآن للدكتور أحمد الكومي والدكتور محمد ناسم . -3
 مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفك مسلم . -4
 ي للدكتور زاهر األلمعي .دراسات في التفسير الموضوع -5
 التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد عمر عبدهللا مصطفك. -6
 المعجم الموضوعي تيات القرآن الكريم للدكتور صبحي عبدالرؤوف عصر -7

 
 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  4 مشروع التخرج سلم 986

ف
ص

و
 

المقرر
 مفردات المقرر 

يهدف ه ا المقرر ملك متاحة الفرصة للطالب من أجل تصميم وتنفي  مشروع البحث 
خمل الفصل الدراسي ُيلهر فيه الطالب ندرته علك تطبيق ما تعلمه خمل مرحلة 

  الماجستير.
 

 

 


