
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 علي خضير حجي االسم
  البريد االلكتروني

 مناهج المحدثين اسم المادة
 مناهج المحدثين )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
  طريقة المحدثين في فهم وتبويب االحاديث الشريفة تمكين الطالب من فهم 

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

اهج المحدثين في الكتب االربعة عند االمامية والصحاح الستة عند عرض مقارن لمن
  الجمهور

 
 الكتب المنهجية

 

 القسم االول -عرض مقارن–مناهج المحدثين 

 
 المصادر الخارجية

 

الكافي، من اليحضره الفقيه، التهذيب، االستبصار، صحيح البخاري ، صحيح مسلم ،   
 ائي، ابو داودسنن الترمذي ، سنن ابن ماجة ، النس

 
 تقديرات الفصل

الفصل امتحانات 
 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

     
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق
 لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا
 جامعة : الكوفة

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الثانيةالمرحلة : 

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

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



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 حظاتالمال لعلميةالمادة ا التاريخ

 الفصل األول مقدمات أساسية في مناهج المحدثين 20تشرين االول 1

مسالة الطرق التي اوصلت اليناهذه المجاميع  20تشرين االول 2

 الحديثية
 الفصل األول

 الفصل األول تصحيح االئمة لبعض كتب الحديث 20تشرين االول 3

 األولالفصل  عوامل الوثوق بصحة نسخة الكتاب 20تشرين االول 4

التصحيح الرجالي والتصحيح القياسي  20تشرين الثاني  5

 والتصحيح الفهرستي
 الفصل األول

 الفصل األول اهمية علم معرفة الكتب الحديثية ومناهجها 20تشرين الثاني  6

 الفصل األول اختالف الكتب والنسخ الحديثية 20تشرين الثاني 7

 الفصل األول ور السيد السيستانياختالف النسخ في منظ 20تشرين الثاني  8

 الفصل األول انواع التخلل في الكتب الحديثية 20كانون االول 9

 الفصل األول مناهج المحدثين والتعريف بها 20كانون االول 10

 الفصل األول اهم الفوائد من دراسة مناهج المحدثين 20كانون االول 11

 الفصل األول الحديثطريقة االمامية في منهج  20كانون االول 12

 الفصل األول طريقة الجمهور في منهج الحديث 21كانون الثاني  13

 الفصل األول المحدث االول الشيخ الكليني 21كانون الثاني  14

 الفصل األول اختبار 21كانون الثاني 15

 الفصل الثاني عطلة نصف السنة 21شباط 16

 الفصل الثاني مصطلح العدة في الكافي 21شباط 17

 الفصل الثاني منهج الشيخ الكليني في المتون 21شباط 18

 الفصل الثاني الشيخ الصدوق 21شباط 19

 الفصل الثاني مالمح منهجية لكتاب من اليحضره الفقيه 21اذار 20

 الفصل الثاني منهج الصدوق في مشيخة الفقيه 21اذار 21

تاب تهذيب الشيخ الطوسي,و الكتاب االول:ك 21اذار 22

 االحكام
 الفصل الثاني

الكتاب الثاني: االستبصار في ما اختلف من  21اذار 23

 االخبار
 الفصل الثاني

 هورية العراقجم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علم القران والتربية االسالمية القســم :
 الثانية المرحلة : 

 علي خضير جاسملمحاضر الثالثي : اسم ا
 استاذاللقب العلمي :  

 دكتوراهالمؤهل العلمي :  
 التربية جامعة الكوفة/ كليةمكان العمل  :

 



محمد بن اسماعيل البخاري ومنهجه في الجامع  21نيسان 24

 الصحيح
 الفصل الثاني

 الفصل الثاني مالمح عامة عن صحيح مسلم 21نيسان 25

 الفصل الثاني دكتاب السنن البي داو 21نيسان 26

 الفصل الثاني الترمذي ومنهجه في السنن 21نيسان 27

 الفصل الثاني النسائي ومنهجه في السنن 21مايس 28

 الفصل الثاني ابن ماجه ومنهجه في السنن 21مايس 29

 الفصل الثاني اختبار 21مايس 30

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

     
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                 

 20        -     20العام الدراسي      

 

 


