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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  /العام
الدراسي 1442هـ  -المستوى الثامن
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
التخريج BIS843

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

3

عدد الساعات التدريسية

28

النسبة

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
28

28

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر :املقصود ب " دراسة األسانيد " أسباب ضعف األسانيد .معرفة القواعد العامة لألسانيد
التعامل مع الربامج واملواقع املتخصصة يف معرفة درجة األحاديث.

 .2معرفة قواعد ومراتب اجلرح والتعديل .التمييز بني مناهج األئمة يف اجلرح والتعديل .التمييز بني رجال األسانيد
وترامجهم .إدراك أسباب الضعف يف األسانيد

 .3واحلكم على السند حكماً صحيحاً .وصف مناهج أهم الكتب املستعملة يف دراسة األسانيد وطريقة اإلفادة منها.
/1 .4الهدف الرئيس للمقرر:

ًً-أنًيعرفًالطالبًالقواعدًالعامةًلدراسةًاألسانيد

ًً-أنًيتأهلًالطالبًليحكمًعلىًالسندًاملفردً،ويتعاملًمعًالربامجًواملواقعًاملتخصصةًيفًمعرفةًدرجةًاحلديث

ً-أنًيعرفًالطالبًأسبابًضعفًاألسانيدً،ومراتبًاجلرحًالتعديلً،وقواعدًالرتجيحًبنيًأقوالًالعلماءًعندًاالختالف.

أنًمييزًالطالبًبنيًمناهجًالنقادًيفًاجلرحًوالتعديل -

ً-أنًيصلًالطالبًإىلًمهارةًاحلكمًعلىًاإلسنادًمباًيناسبهًصحاً،أوًحسناً،أوًضعفاً -

مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3...

4

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

أن يحدد الطالب قواعد الجرح والتعديل
أن يذكر الطالب الفرق بين التدليس واالرسال الخفي
أن يحدد الطالب طرق الحكم على االسانيد
أن يفسر الطالب منهج العلماء في دراسة األسانيد .
أن يذكر الفرق بين الحكم على السند والحكم على المتن
أن يحدد كيفية معرفة أحكام العلماء على األسانيد الصريحة والضمنية ومظاان كال
منهما في الكتب.

K1
K1
K2
K2
K1
K1

المهارات

أن يستنبط الطالب القواعد العامة لدراسة االسانيد
أن يكشف اسباب ضعف االسانيد
أن يطبق مناهج االئمة في الجرح والتعديل
أن يطبق مناهج المحدثين في النقد
أن يستنبط القواعد العامة لدراسة االسانيد
أن يطبق الطالب منهج العلماء في الحكم على الحديث.
القيم
أن يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرين..
أن يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.
أن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث ملتز ًما بالمهام المطلوبة.
أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل

S1
S1
S2
S2
S2
S3
V1
V1
V2
V2

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1

ساعات االتصال

تعريف اإلسناد ،والمقصود بدراسته ،وبيان قيمته فيي اإلسيمم ،ومظياهر العنايية بيه،
وآداب
دارس اإلسناد.
أسيباب ضيعف األسيانيد ،وأوجيه مظياهر الضيعف ،وحكيم العنعنية والتيدليس وأنيواع
المدلسين،
واالختمط  ،وأصح األسانيد وأوهاها.
الجرح والتعديل :تعريفه ،آدابه ،مراتيب وألفياظ الجيرح والتعيديل )يركيز عليى مراتيب
ابن حجر
في التقريب(.
قواعد الجيرح والتعيديل ميع تطبيقيات عمليية عليى رجيال مختيارين مين كتيب الرجيال،
وأقسام
المتكلمين في الرجال ،والتعريف بصفة من تقبل روايته  ،وخطوات دراسة اإلسناد.
تعريف موجز بأنواع المؤلفات في تراجم الرجال ،مع بيان مناهج أصحاب شجرة"
الكمال في أسماء الرجال ".للمقدسي  ،كالمزي في " تهذيب الكمال"  ،وابن حجر في
"تهذيب التهذيب " و " تقريب التهذيب"  ،وبيان مناهج أصحاب" ميزان االعتيدال
"
و " الكاشف"  ،و "لسان الميزان " و "الثقات " و"جامع التحصيل "للعمئي ،و"
تعريف أهل التقديس "البن حجر .و"الكواكب النيرات " ،وكيفية اإلفادة من هذه
الكتب مع القراءة في هذه المصادر وتحليل نماذج لتراجم رواة مختارين.
نماذج عملية لدراسة بعض األسانيد تبرز شجرة اإلسناد ومداره وكيفيية الحكيم علييه
حسب
القواعد المقررة في ذلك.

4
6
4
4
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1

5

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم

أن يحدد الطالب قواعد الجرح والتعديل
أن ياااا ر الطااااالب الفاااارت لاااا

1.2

واالرسال الخفي

1.3

االسان د

1.4

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

التدريس المباشر

التاااادل س مجموعااااااااااااح ال اااااااااااا
الصغ رة

االختبااااااراح التحريريااااا
والشفوي

التكل فاح والواجباح

أن يحااااادد الطالااااام عااااارت الح ااااا علااااا

عمل البحوث

كتاب ت ارير.

أن يفسر الطالام ما ا العلمااي داي دراسا

المحاضرة ال ظري

الم اقشااااااااااااح خاااااااااااالل

األسان د .

المحاضرة

الرمز
1.5

مخرجات التعلم

أن يااا ر الفااارت لااا
والح

عل المت

استراتيجيات التدريس

الح ااا علااا السااا د المحاضرة ال ظري

أن يحاادد ف ا معردا أل اااء العلماااي علا
1.6

األساااان د الصاااريح والوااام

2.0

المهارات

م ما دي الكتم

2.1
2.2
2.3

ومظاااان ااال

كتاب الت ارير

المحاضرة

أن يستنبط الطاليب القواعيد العامية لدراسية
التدريبات العملية
االسانيد
أسلوب دراسة حالة
أن يكشف اسباب ضعف االسانيد
أن يطبق مناهج االئمة في الجرح والتعديل التدريبات العملية

2.4
2.5

3.0

القيم

3.1
3.2
3.3
3.4

االختباراح التحريري
الم اقشااااااااااااح خاااااااااااالل

أسلوب دراسة حالة
أن يطبق مناهج المحدثين في النقد
أن يستنبط القواعد العامة لدراسة االسانيد أسلوب حل المشكمت
أن يطبييق الطالييب ميينهج العلميياء فييي الحكييم التدريبات العملية
على الحديث.

2.6

طرق التقييم

أن يلتيييزم بيييالقيم واألخيييمق اإلسيييممية فيييي حضور ورش عمل
تعامله مع اآلخرين..
أن يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار .العمل في مجموعات
أن يتعيياون مييع زممئييه فييي كتابيية البحييوث العمل في مجموعات
ملتز ًما بالمهام المطلوبة.
أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته استراتيجية اتخاذ القرار.
لفريق العمل

االختبارات التحريرية.
االختبارات التحريرية
البحوث التطبيقية
ومناقشتها.
تقويم الحاالت الدراسية
الحلقات الدراسية
البحوث التطبيقية
ومناقشتها.
الممحظة المباشرة
تقويم األقران
التقيييييييييويم الجمييييييييياعي
للواجبات
بطاقييية ممحظييية لتقيييييم
األداء.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
6
7

أنشطة التقييم
أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد
واجبات بيتية
ورقة عمل
اختبار تحريري فصلي
اختبار نهائي
مناقشة عروض تقديمية

توقيت التقييم
(باألسبوع)

3،4
14-1
5
12
16
3،4

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%5
%5
%30
%40
%10

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي.
 الساعات االرشادية (4ساعات اسبوع ًيا)
 الساعات المكتبية لالستفسارات وتقديم الدعم الفني واالكاديمي ( 4ساعات أسبوع ًيا).
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

القول السديد في دراسة االسانيد :د .محمد سيد  ،مكتبة الرشد سنة النشر 1435هـ
أصول التخريج ودراسة االسانيد :د .محمود الطحان ،مكتبة المعارف ،سنة النشر 1996م



المكتبة الشاملة
موقع المشكاةاإلسممية :
http://www.almeshkat.net/books/index.php

المصادر اإللكترونية



صيد الفوائدwww.saaid.net



موقع الشبكة اإلسمميةwww.islamweb.net

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

 .1المباااني (قاعااات المحاضاارات ،والمختباارات ،وقاعااات العاارض،
والمعامل ،وغيرها):



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

تجهيزات

أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها.
أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالباات للرجاوع إليا
عند الحاجة.

 إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة
الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

الطالب

نموذج تقييم المقرر.
الحضاااور المتباااادل باااين األسااااتذة
الذين يدرسون المساق ذاته لإلفادة األساتذة
من الخبرات التدريسية.
التقارير السنوية التاي تعادها ادارة
أعضاء القسم
الجودة والقسم األكاديمي.
إجراءات التحقق من معايير
إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق
تصحيح عينة من أعمال الطلبة
بواسطة أعضاء هيئة تدريس
األساتذة
مستقلين ،والتبادل بصورة دوري ٍة
لتصحيح االختبارات أو عينة من
الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس
من مؤسسة أخرى):
7

طرق التقييم

غير مباشر
مباشر
غير مباشر

مباشر

مجاالت التقويم

المقيمون

الطالب

نموذج تقييم المقرر.
الحضاااور المتباااادل باااين األسااااتذة
الذين يدرسون المساق ذاته لإلفادة األساتذة
من الخبرات التدريسية.

طرق التقييم

غير مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
28/1/1440هـ

