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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
هلل الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، والصالة والسالم على المعلم األول محمد بن عبداهلل، هاديا وسراجا منيرا. أما  الحمد      

برنامج الدراسات العليا طة المطورة لالخبعد، فإن قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يضع بين أيديكم 
"الماجستير" في السنة النبوية وعلومها ، وهذا البرنامج يتميز بأمور عدة أهمها: أنه يجمع بين األصالة والمعاصرة، ويستقطب 

 . اطالبات المنح من مختلف أنحاء العالم اإلسالم، ويضم بين جنباته نخبة علمية من األساتذة المتميزين علمًيا وبحثي  

 رؤية البرنامج 
 .الريادة التعليمية والبحثية في السنة النبوية ومجاالتها وخدمة المجتمع المحلي والعالمي

 رسالة البرنامج  
ثراء البحث العلمي في ذلك خدمة للمجتمع المحلي  تأهيل متخصصات ذوات كفاءة متميزة في السنة النبوية وعلومها وا 

 .والعالمي

 أهداف البرنامج

البرنامج للعملية التعليمية حيث يساهم في تمكين الطالبات المتميزات من حملة الشهادات الجامعية من بنات  خدمة -1
 الوطن والعالم اإلسالمي من مواصلة دراستهن العليا. 

 خدمة البرنامج للعملية التعليمية فيساهم في تأهيل متخصصات من أنحاء العالم للمشاركة الفاعلة في العناية بالسنة -2
 الصحيحة ونشرها. النبوية 

خدمة البرنامج للبحث العلمي فيساهم في تأهيل متخصصات من أنحاء العالم متمكنات من مهارات البحث العلمي في  -3
 السنة النبوية وعلومها. 

خدمة البرنامج للبحث العلمي في إثراء المكتبات بأبحاث عميقة متخصصة في السنة النبوية وعلومها وما يستجد من  -4
 ازل وقضايا معاصرة. نو 

 خدمة البرنامج للمجتمع من حيث كونه مرجعية علمية في مجال السنة وعلومها في خدمة المجتمع العالمي والمحلي.  -5

خدمة البرنامج للمجتمع بدعم المؤسسات التعليمية والدينية واالجتماعية بخريجات مؤهالت تأهياًل علميًا صحيحًا  -6
 وعلومها. مؤصاًل في مجال السنة النبوية 

  مخرجات البرنامج

 يؤهل البرنامج الخريجة لما يلي: 
 النبوية. السنةفهم األسس النظرية والمنهجية في دراسة  -1
  جمع األقوال واستنباط األحكام.  -2
  ربط موضوعات السنة النبوية. -3
 جمع وتلخيص وتحليل المسائل العلمية.  -4
 تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤلية.  -5
 تطوير مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية  -6
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  اسم البرنامج

 وعلومهاالنبوية السنة برنامج الماجستير في 
    اسم الدرجة العلمية

 ."  السنة النبوية وعلومها"  : )تخصص الدراسات اإلسالمية  درجة الماجستير في -1
 
  سلوب الدراسةأ

 .رسالةماجستير بالمقررات الدراسية وال

  التخصص العام

 سنة النبوية وعلومها ال

  التخصص الدقيق
  السنة النبوية وعلومها 

 

 شروط القبول بالبرنامج
الالئحة الموحدة للدراسات المادة الثالثة عشر من الواردة في القبول  يقبل في هذا البرنامج من تنطبق عليها شروط

 :ط التاليةالعليا في الجامعات السعودية، إضافة الى الشرو 
 .أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية .1
 .متمة حفظ خمسة أجزاء من القرآن .2
 أن تجتاز ما يجري لها من اختبارات تحريرية واختبار القرآن الكريم والمقابلة العلمية الشخصية. .3
 أن اليتجاوز عمر الطالبة ثالثون عامآ . .4

  نظام الدراسة
  ام.انتظ 

  ةلغة البرنامج والرسال
  اللغة العربية. 

  متطلبات الحصول على الدرجة
 الرسالة.مع دراسية  وحدة 32إتمام 

لبرنامجلالخطة الدراسية   
 ( 8 والرسالة )( وحدة دراسية، 24يقوم البرنامج على أسلوب المقررات والرسالة، وتشكل المقررات )
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  لسنه النبوية وعلومها:االهيكل العام لمقررات  -1

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر الفصل الدراسي
 الوحدات

 إجمالي عملي نظري

ول
 األ

صل
الف

 

 3 2 2 إجباري األسانيدالتخريج ودراسة  م831سلم 
 4 - 4 إجباري فقه السنة م832سلم 
 4 - 4 إجباري مصطلح الحديث م833سلم 

 
ني

الثا
صل 

الف
 

 الث  
صل

الف
ني

ا
 

 3 - 3 إجباري الحديث الموضوعي م834سلم 
 4 - 4 إجباري الجرح والتعديلدراسات في  م835سلم 
 4 - 4 إجباري مقارنة المرويات     م836سلم 

 2 - 2 إجباري مناهج البحث      980سلم     

 24 - - المجموع

 8 - - إجباري رسالة 800سلم   

 32 إجمالي الوحدات
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 توصيف المقررات
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر م
 يوجد ال 3 التخريج ودراسة األسانيد م 831سلم  1

 يتناول مقرر تخريج األحاديث طرق التخريج ووسائله ومناهج الكتب المخرج منها والكتب المصنفة في التخريج. 
 لحديث ،وصياغتها، والحكم عليها ،والقدرة على االستفادة  من المكتبة الحديثية والبرامج الحاسوبية.ويبين الطريقة العلمية لجمع طرق ا

 
 يوجد ال 4 فقه السنة م 832سلم  2

تتعرف الطالبة في هذا المقرر على أهم كتب أحاديث األحكام ، وكتب شروح الحديث ومايتعلق بها ككتب غريب الحديث والناسخ والمنسوخ 
الحديث، كما تطبق على أحاديث العبادات التي وقع الخالف في فقهها وتتعرف على مناهج العلماء في االستنباط واالستدالل  ومختلف

 باألحاديث ، وأسباب اختالفهم  في داللة الحديث مع اإلفادة من القواعد األصولية التي تبنى عليها استنباطات الشراح.

 
 جديو  ال 4 مصطلح الحديث م 833سلم  3

 :  يتناول مقرر مصطلح الحديث : 
 دراسة مسائل حول الحديث الصحيح خارج الصحيحين، والحسن، والضعيف.

 يوجد ال 3 الحديث الموضوعي م 834سلم  4
،  ثم يتناول المقرر مراجعة لما سبق دراسته في الحديث الموضوعي، من التعريف بهذا العلم وأهميته، ونشأته، والمؤلفات التأصيلية فيه 

التعرف على مناهج دراسة الحديث الموضوعي، مع بيان عالقة الدراسة الموضوعية بفروع علم الحديث وبالعلوم األخرى ،و يتم تطبيق ذلك 
 بدراسة موضوعات مختارة  في أبواب العقائد والعبادات واآلداب والرقاق واألذكار ،وفق المنهجية العلمية لدراسة الحديث الموضوعي.

 
 يوجد ال 4 دراسات في الجرح والتعديل م 835  سلم 5

ا يتناول مقرر دراسات في الجرح والتعديل التعريف بعلم الجرح والتعديل، وأئمة هذا الفن، وكتبهم، كما يتناول قضـية اخـتالف األئمـة أحيانـ 
 في الترجمة للرواه.في الراوي الواحد، أو اختالف كالم اإلمام الواحد فيه، وأسبابه ، ويوضح الطريقة العلمية 

 يوجد ال 4 قارنة المروياتم م 836سلم  6
 طبيعة  المقرر تقتضي  تزامن  الدراسة النظرية  مع ا لدراسة التطبيقية:

   الدراسة النظرية :
 التعريف بمقارنة المرويات ومصطلحاتها ومصادرها.

 التفرد وأحكامه وموقف األئمة منه.
 ائل النقاد لمعالجته.اختالف الرواة أسبابه وصوره ووس

 الدراسة التطبيقية :
دراسة تطبيقية يتم فيها جمع الطرق حسب المنهج المتبع وصياغة التخريج على الطريقة التي تعين في عرض الحديث واستيفاء طرقها  

 ومقارنتها والترجيح بينها.
 

 يوجد ال 2 مناهج البحث 890سلم  7
ة العلمية لكتابة األبحاث المتخصصة في السنة النبوية ،وتحقيق المخطوطات وفق منهجية يتناول مقرر مناهج البحث توضيح الطريق

 علمية واضحة ، وتطبيق ذلك عمليا

 8 رسالة 800سلم   8
% على األقل من 50اجتياز 

مقررات البرنامج  وبمعدل 
 تراكمي ال يقل عن جيد جًدا.

 البرنامج ، وبمعدل تراكمي ال يقل عن جيد جًدا. % من مقررات50مشروع بحثي تقدمه الطالبة بعد اجتياز 
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