
  
 

 

  

 رسالة و حديث رتفسيتخصص الدراسات االسالمية   "الماجستير في

 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

 8  8   المجموع

 

 المستوي

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

     أطروحة الماجستير 699 سلم

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 سابقمتطلب  عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 والتحقيق هج البحثامن نفس 611

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 أواًل: كتابة البحث العلمي: 

 التعريف بالبحث العلمي، وبيان أهميته المعاصرة، وصلة مخرجاته بالمجتمع.
 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: 
 .التعريف بالمخطوطات، وبيان قيمتها العلمية في كونها من ثروات األمم وموروثاتها التاريخية

 التعريف بتحقيق المخطوطات. 
 المحقق وشروطه.  

 اره، جمع نسخه، وبيان منهج التحقيق فيه. الكتاب المخطوط: اختي
مقدمةةةة التحقيةةةق: الكةةةمم علةةةك المللةةةم، الكةةةمم علةةةك المخطةةةوط، دراسةةةة المخطةةةوط مةةةن النةةةواحي 

 الفكرية واللغوية والمنهجية، والتاريخية، والبيئية، والسياسية، والمعيشية.
 

 مراجع المادة : 
 محمد مقبول األهدل.مناهج البحث العلمي وتحقيق التراث، تأليف د. علي  -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 -
التعةةةرا بالكتةةةب ا)تيةةةة: آفهةةةم القةةةرآن للحةةةارث المحاسةةةبي، االنتصةةةار لصةةةحة نقةةةل  -

 ركشةةةةةةي، ا تقةةةةةةان للالقةةةةةةرآن للبةةةةةةا مني، المرشةةةةةةد الةةةةةةوجي  ألبةةةةةةي شةةةةةةامة. البرهةةةةةةان 
 للسيوطي، مناهل العرفان لل ر اني(، وتقويمها بإيجاز. 

 بعض موضوعات علوم القرآن:   -
صوره،دفع الشبهات، تنة الت القةرآن، مةدة نة ول  ول القرآن: الوحي: تعريفه، أنواعه، ن –أ 

 القرآن، أول ما ن ل وآخر ما ن ل. 
نةة ول القةةرآن علةةك سةةبعة أحةةرا: أدلةةة نةة ول القةةرآن علةةك سةةبعة أحةةرا، معنةةك األحةةرا 
السةةبعة آآراء العلمةةاء فةةي  لةةر مةةع التةةرجيا( مةةدل بقةةاء األحةةرا السةةبعة فةةي المصةةاحم، 

 ، دفع الشبهات. نشأة القراءات وصلتها باألحرا السبعة
المحكةةم والمتشةةابه: تعريةةف المحكةةم والمتشةةابه مةةع ا شةةارة يلةةك المحكةةم الةة   يقابلةةه  –ب 

 المتشابه والمحكم ال   يقابله المنسوخ. 
 ه. تمنشأ التشابه وأ سامه وأمثل -
 أنواع المتشابهات والحكمة فيها.  -
 كيفية التعامل مع المتشابه في القرآن الكريم.   -

 منسوخ: تعريف النسخ وبيان حكمته والفرق بين النسخ والبةداء، وبةين النسةخج( الناسخ وال
 والتخصيص. 

 أدلة و وع النسخ في القرآن الكريم، ودفع أ وال المنكرين للنسخ.  -
 بيان أنواع النسخ الوا ع في القرآن الكريم: نسخ الحكم ونسخ التموة.  -
 ، ونسةةخ القةةرآن بالسةةنة، ونسةةخ السةةنة بةةالقرآن، وآراء العلمةةاءبةةالقرآن نسةةخ القةةرآن -

 في  لر. 

 بيان ا)يات التي اشتهرت بأنها منسوخة، وآراء العلماء في  لر.  -
 مراجع المادة : 

 االتقان في علوم القرآن السيوطي -1
 ال يادة وا حسان في علوم القرآن البن عقيلة -2
 البرهان في علوم القرآن ال ركشي -3
 العرفان في علوم القرآن ال ر انيمناهل  -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

ص
و

ف المقرر
 

 مفردات المقرر
 مصطلحاتها.  –واعدها   –هدافها أ  –علوم الحديث دراية: نشأتها  -
الحةةةةةةديث الحسةةةةةةن الحةةةةةةديث  –لمصةةةةةةطلحات ا)تيةةةةةةة: الحةةةةةةديث الصةةةةةةحيا دراسةةةةةةة ا -

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

ط النظريةةةة التةةةي وضةةةعها لمقةةةاييس والضةةةوابا واعةةةد التصةةةحيا والتضةةةعيف و دراسةةةة  -
 علماء نقد الحديث متنًا وسندًا. 

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

 تعريف موج  ببعض كتب مصطلا الحديث . -
 

 مراجع المادة :
 منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نورالدين عتر . -1
 علوم الحديث عبد هللا جديع تحرير -2
 مقدمة ابن الصمح  -3
 النكت علك مقدمة ابن الصمح ابن حجر -4
 تدريب الراو  شرح تقريب النوو  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 الفرق بينهما عند السلم والخلم.  -
 ، وشروط المفسرالتفسير علماستمدادات  -
 مصادر التفسير والنظر في قيمتها.   -
تفسةةةير التنةةةوع وتفسةةةير التضةةةاد وبيةةةان أسةةةباب رهةةةور كةةةل منهمةةةا مةةةع دراسةةةة  -

 نما ج من كل منها. 
ها أسةةباب رهورهةةا، أ سةةامها، ا سةةرايليات ومةةا فةةي حكمهةةا، تعريفهةةا، مصةةادر  -

 قيمتها. 
 التفسير بالمأثور: تعريفه ، أهميته ، مصادره ، أبرز مللفاته . -
، التعريةةةف بةةةه، أ سةةةامه، مةةةنهج أهةةةل السةةةنة والفةةةرق األخةةةرل، بةةةالرأ التفسةةةير   -

 عوامل االنحراا في التفسير بالرأ  مع نما ج من كتب التفسير. 
 

 مراجع المادة : 
 التفسير ابن تيميةمقدمة في أصول  -1
 تفسير القرآن أصوله وضوابطه د.علي العبيد -2
 أصول التفسير ابن عثيمين -3
 فصول في أصول التفسير د.مساعد الطيار -4
 ل التفسير و واعده خالد العرو أص -5
 بحوث في أصول التفسير محمد الصباغ -6

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 التخريج ودراسة األسانيد سلم 644

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 أ ( الجانب النظر : 

 ، وبيان نشأته .ج في اللغة وفي االصطمحيالتخر التعريف بعلم  -
 ج. يأهداا التخر  -
 ج ووسايله. يمنهج التخر  -
 .المنهج الموضوعي. منهج الجمع وا حاطة  :هج التوثيق والنقدامن -
د، يج، وطةةةرق االسةةةتفادة منهةةةا : الجوامةةةع، المسةةةةانيالتخةةةر كتةةةب الحةةةديث المسةةةاعدة علةةةك  -

 كتب األطراا. ، المشيخات، المعاجم 
 دراسة األسانيد وأهميتها. -
 مراحل دراسة ا سناد. -
 الحكم علك الحديث.  -

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

 معاجم( المسانيد، ال
 

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

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 مناهج المفسرين سلم651

ص
و

ف المقرر
 

 مفردات المقرر
ج التعريف بالمنهج واالتجاه وبيان الفرق بينهمةا، الغةرم مةن دراسةة المنةاهج، أسةس تقةويم المنةاه

يةةدرم مةةنهج الطبةةر  والةةراز  وابةةن كثيةةر والبيضةةاو  وابةةن العربةةي والجصةةاص فةةي ضةةوء األمةةور 
 التالية: 
 التعريف بتفسيره، مصادر تفسيره ومنهجه في ا فادة منها.  (أ

 ات، الفقه، اللغة، الدخيل، مسايل االعتقاد، البمغة.منهجه في المأثور، القراء  (ب

 
 مراجع المادة : 

 التفسير والمفسرون لل هبي -1
 مناهج المفسرين لةة د. منيع عبد الحليم محمود -2
 تعريف الدارسين بمناهج المفسرين لصمح الخالد  -3
 مدرسة التفسير في األندلس لةة د. مصطفك يبراهيم -4
 شنقيط لةة محمد بن سيد  محمد موال التفسير والمفسرون ببمد  -5
 التفسير والمفسرون في غرب يفريقيا لةةة د. محمد طرهوني -6
 من الطبر  يلك سيد  طب دراسات في مناهج التفسير وم اهبه لةةة د.يبراهيم عوم -7

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 الجرح والتعديل   سلم 652

ص
و

ف 
المقرر

 

 مفردات المقرر
 تعريف علم الجرح والتعديل، معرفة ماهية الجرح ثم التعديل في اللغة واالصطمح.   –
 معرفة ضوابط الجرح والتعديل عند العلماء.  -
 مراتب الجرح والتعديل عند العلماء والموازنة بينها.   -
 معرفة اصطمح بعض العلماء في النقد ومدلوالت بعض األلفاظ عندهم.   -
دراسةةةة بعةةةض كتةةةب الجةةةرح والتعةةةديل ومعرفةةةة منةةةاهج أصةةةحابها فةةةي النقةةةد مثةةةل: آالجةةةرح   -

والتعةةديل( ألبةةن أبةةي حةةاتم الةةراز  ، آميةة ان االعتةةدال( للةة هبي ، آالكامةةل فةةي ضةةعفاء 
 بن عد . الرجال( ال

 
 مراجع المادة : 

 هد  السار  في مقدمة فتا البار  البن حجر . -1
 مقدمة ابن الصمح . -2
 .لم الجرح والتعديل للدكتور  اسم علي سعدمباحث في ع -3
للدكتور  معجم الجرح والتعديل من كمم الحافظ الطبراني في المعجم الصغير -4

 صمح الدين ا دلبي .
للدكتور سليمان بن  التعديل والتجريا لمن خرج عنه البخار  في الجامع الصحيا -5

 خلم الباجي .
 الجرح والتعديل للدكتور يبراهيم المحم . -6

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 القراءات وأثرها في التفسير سلم 653

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 تعريف القراءات . -
 أهمية القراءات . -
 وأحكام كل منها والتعريف بأبرز كتب القراءات.ها أنواعنشأة القرءات و  -
 وردها .الشبه المثارة حول القراءات  -
 .أثر اختما القراءات في التفسير واألحكام الفقهية -
 القراءات التي بينت معنك ا)يات الكريمة . -
 القراءات المتعلقة بالعموم وا طمق وا جمال . -
 القراءات المتعلقة بتنوع األساليب . -
 ة من القرآن .يأمثلة تطبيق -

 مراجع المادة :
 الع ي  ألبي شامة المقدسي المرشد الوجي  يلك علوم تتعلق بالكتاب -1
 منجد المقريين ومرشد الطالبين البن الج ر   -2
 البيان في القراءات السبع ألبي عمرو الداني -3
 النشر في القراءات العشر البن الج ر   -4
 متن طيبة النشر البن الج ر  وشروحها -5
 غيث النفع في القراءات السبع ألبي الحسن الصفا سي -6
 القراءات وأثرها في التفسير واألحكام د. محمد بازمول -7
 علم القراءات نشأته وأطواره وأثره في العلوم الشرعية د. نبيل آل يسماعيل -8

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 حلقة بحث في التفسير والحديث سلم 654

ف
ص

و
 

المقرر
 مفردات المقرر 

يقوم الطالب في ه ا المقرر باختيار موضوع بحثي لدراسته ومراجعة ما كتب حوله 
 .وفق القواعد المعتمدة في البحث العلميالرسالة ،من اجل مساعدته في يعداد خطة 

 

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 علل الحديث سلم661

ف
ص

و
 

المقرر
 

 المقررمفردات 
 .التعريف بعلم العلل وبيان نشأته ومصطلحاته وأبرز المللفات فيه -
 طرق كشم العلل  -
  راين الترجيا والموازنة بين الروايات في الحديث المعلول. -
 أهم مناهج كتب العلل : علل أحمد ، علل الترم   ، علل الدار طني . -
 عليها .دراسة تطبيقية علك نما ج من األحاديث المختلم في الحكم  -

 مراجع المادة :
 علل الحديث البن أبي حاتم الراز  . -1
 معرفة أنواع الحديث البن الصمح . -2
 الواردة فةي األحاديةث النبويةة ألبةي الحسةن الةدار طنيالعلل الواردة في  -3

. 
 .نظرية العلة عند المحدثين للشيخ رضا بن أحمد صمد   -4
 .حم ة عبدهللا المليبار   للدكتور واعد وضوابط   الحديث المعلول -5
 مصطفك باجو.  للدكتورالعلة وأجناسها عند المحدثين  -6

 

 



  
 

 

  

 

 

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 اتجاهات التفسير في العصر الحديث سلم 662

ف
ص

و
 

المقرر
 

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

 رهورها. 
 : دارسة االتجاهات ا)تية دراسة معمقة وبيان الرأ  الصحيا 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 وا عجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط وتطبيقات، للدكتور  -3

 مرهم عبدالجبار سقا .
 . للقرآن الكريم للدكتورة عايشة عبدالرحمن آبنت الشاطئ(التفسير البياني  -4
 أحكام القرآن البن العربي . -5
 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي . -6
 . الشد 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 سلم 663

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 المراحل التي  طعها الحديثو تعريف الحديث النبو  وبيان تاريخ تدوينه والتصنيف فيه،  -

النبةةو  ليصةةلنا فةةي الكتةةب التةةي يطلةةق عليهةةا: كتةةب آالحةةديث روايةةة( كالجةةامع الصةةحيا 
 لإلمام البخار . ه ه المداخل هي التقييد، ثم التدوين، ثم التصنيف. 

 حاجة كل مرحلة يلك منهج يحقق به المحدثون جملة من األهداا.  -
 أهم أهداا المحدثين   -

 الرحلة في طلب الحديث( ع الحديث آجم (أآ
توثيق الحديث آنشأة علم الجرح والتعديل(. المحافظة علك الحةديث ونشةره حسةب  (بآ

 منهج محدد. 
ا سةممية  الدراسةاتاستنباط األحكةام و واعةد السةلوو، ومةد العلمةاء فةي مختلةم فةروع  آج( 

 بنصوص مقبولة. 
 ثيق والتصنيف. السعي يلك يكمال عمل المحدثين المتقدمين من حيث التو  آد( 

، تنوع كتب الرواية بتنوع األهداا والمنهج: الصحم، األبةواب الحديثةة الموطةوت والمصةنفات  -
الجوامةةةةع المسةةةةانيد، السةةةةنن كتةةةةب ال وايةةةةد، األجةةةة اء، الفوايةةةةد، المعةةةةاجم، الفهةةةةارم، الوسةةةةايل 

 المعاصرة آموسوعة الحديث النبو (. 
 دراسة نما ج من ه ه الكتب دراسة تطبيقية تبرز أهدافها ومنهجها.   -

 مراجع المادة :
 تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره للدكتور محمد مطر ال هراني .  -1
 مناهج تدوين السنة للدكتور عبدهللا الرحيلي . -2
 زهو . الحديث والمحدثون آعناية األمة ا سممية بالسنة النبوية( للدكتور محمد أبو -3
 تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشر ين للدكتور حاكم عبيسان المطير  . -4
 مناهج المحدثين للدكتور محمد التركي . -5
 الواضا في مناهج المحدثين للدكتور ياسر الشمالي  -6
 الحديث ومناهج التصنيف عند المحدثين للدكتور أبوجميل العلمي. -7



  
 

 

  

 

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 التناسب في القرآن الكريم سلم 664

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 التعريف بعلم المناسبات في التفسير ، وأبرز كتبه . -
 أوجه ا عجاز في التناسب . -
 جهود العلماء في علم المناسبات . -
  واعد معرفة المناسبات في القرآن الكريم . -
آالتناسةب بةين ا)يةات( ، آالتناسةب بةين السةور( ، آالتناسةب أنةواع المناسةبات  -

بةةةين السةةةورة ومحورهةةةا( ، آالتناسةةةب بةةةين بدايةةةة السةةةورة وخاتمتهةةةا( ... الةةةخ . 
 ويستشهد لكل نوع بعدة نما ج تطبيقية .

 مراجع المادة : 
 تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي -1
 للسيوطيمراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع  -2
 التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد  طب -3
 جواهر البيان في تناسب سور القرآن لعبد هللا الغمار   -4
 علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم أ.د نور الدين عتر -5
 علم المناسبات في السور وا)يات لةة د.محمد بازمول -6

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر

  2 الرسالة سلم 996

ف
ص

و
 

المقرر
 مفردات المقرر 

ر رسالة بحثية يلت م فيها باألسس العلمية والمعايي بإعداديقوم الدارم 
 األكاديمية للبحث العلمك

 

 


