
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 علي خضير حجي االسم
  البريد االلكتروني

 علم الحديث اسم المادة
 المبادئ العامة لعلم مصطلح الحديث )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 تمكين الطالب من فهم مصطلحات الحديث 

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

 مصطلحات علم الحديث 

 
 نهجيةالكتب الم

 

 المبادئ العامة لعلم مصطلح الحديث المقارن

 
 المصادر الخارجية

 

 الرعاية في علم الدراية  

 
 تقديرات الفصل

الفصل امتحانات 
 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

     
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 االولىالمرحلة : 

 د.علي خضير جاسم حجيالمحاضر الثالثي :اسم 
 استاذاللقب العلمي :  

 دكتوراهالمؤهل العلمي :  
 جامعة الكوفة/ كلية التربية ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

 الفصل األول اهمية علم الحديث الشريف 21تشرين االول 1

 الفصل األول اهم المصنفات في علم مصطلح الحديث الشريف 21تشرين االول 2

 الفصل األول سالميةتعريف علم الدراية عند المذاهب اال 21تشرين االول 3

 الفصل األول عالقة علم الدراية مع العلوم االسالمية 21تشرين االول 4

 الفصل األول مصطلحات اساسية في علم الحديث 21تشرين الثاني  5

 الفصل األول مصطلح الحديث بين القدماء والمتاخرين 21تشرين الثاني  6

 ل األولالفص تعريف الخبر المتواتر 21تشرين الثاني 7

 الفصل األول تعريف الخبر الواحد 21تشرين الثاني  8

 الفصل األول الخبر المستفيض 21كانون االول 9

 الفصل األول المعتبر 21كانون االول 10

 الفصل األول الحديث الصحيح 21كانون االول 11

 الفصل األول الحديث الموثق 21كانون االول 12

 الفصل األول لحسنالحديث ا 22كانون الثاني  13

 الفصل األول الحديث الضعيف 22كانون الثاني  14

 الفصل األول اختبار 22كانون الثاني 15

 الفصل الثاني عطلة نصف السنة 22شباط 16

 الفصل الثاني الحديث المرسل 22شباط 17

 الفصل الثاني اسباب االرسال 22شباط 18

 الفصل الثاني الحديث المعضل 22شباط 19

 الفصل الثاني الحديث المضمر 22اذار 20

 الفصل الثاني الحديث الموقوف 22اذار 21

 الفصل الثاني الحديث المقطوع 22اذار 22

 الفصل الثاني الحديث المعنعن 22اذار 23

 الفصل الثاني الحديث المقبول 22نيسان 24

 الفصل الثاني الحديث المقلوب 22نيسان 25

 الفصل الثاني لولالحديث المع 22نيسان 26

 جمهورية العراق
 لعالي والبحث العلميوزارة التعليم ا

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علم القران والتربية االسالمية القســم :
 االولى المرحلة : 

 علي خضير جاسملمحاضر الثالثي : اسم ا
 استاذاللقب العلمي :  

 دكتوراهالمؤهل العلمي :  
 جامعة الكوفة/ كلية التربيةمكان العمل  :

 



 الفصل الثاني الحديث المضطرب 22نيسان 27

 الفصل الثاني الحديث المدلس 22مايس 28

 الفصل الثاني الحديث الموضوع 22مايس 29

 الفصل الثاني اختبار 22مايس 30

 
 
 

 :لقسمرئيس توقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

     
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                 

 20        -     20العام الدراسي      

 

 


