
 

 

 
 

اد وضمان الجودةمركز االعتم   الجامعة األردنیة                       مخطط المادة الدراسیة                              
 

 
 

 1. اسم المادة الجرح والتعدیل 

 2. رقم المادة 0401422

 )ة،عملیةالساعات المعتمدة (نظری 3
.3 

 )ة، عملیةالساعات الفعلیة (نظری 

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال یوجد

 5. اسم البرنامج 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنیة

 8. كلیةال الشریعة

 9. القسم أصول الدین

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2017/2018

 12. الدرجة العلمیة للبرنامج بكالوریوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدریس المادة 

 14. لغة التدریس العربیة

تاریخ / مخطط المادة الدراسیةتاریخ استحداث  
 ط المادة الدراسیةمراجعة مخط

.15 

 

 مدرسو المادة 16

 رقم المكتب : 
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 وصف المادة .17
د تعنى مادة الجرح والتعدیل بتمكین الطالب من فهم المصطلحات المستخدمة في الجرح والتعدیل، وكیفیة الحكم على الرواة، وفهم كالم النقا    

ومتى یرد، وما هي القواعد األساسیة التي استنبطها كبار علماء الجرح والتعدیل ، وهل هذه القواعد مضطردة أم أن لها  في الرواة، ومتى یقبل
 استثناءات، والوقوف على المصطلحات الخاصة ببعض النقاد.
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 :أھداف تدریس المادة ونتاجات تعلمھا .18

 أهداف التعّلم: 

 یتوقع من الطالب بعد دراسته للمادة:

 أن یعَرف المفاهیم المتعلقة بالجرح والتعدیل مثل: (الجرح، التعدیل، العدالة، الضبط، الثقة...).-1 

 یدلل على أهمیة علم الجرح والتعدیل. -2

 أن یبین القواعد األساسیة في الجرح والتعدیل. -3

 أن یفسر المصطلحات الخاصة ببعض النقاد. -4

 التعدیل ومناهجها.أن یتتبع تطور الكتابة في الجرح و  -5

 یقدر جهود علماء الجرح والتعدیل في الحفاظ على السنة.-6

 

 نتاجات التعّلم المستهدفة:

 النتائج المرجوة بعد إكمال المادة الدراسیة بنجاح:

 الفهم واالستیعاب.  ُیتوقع من الطالب: 

 لعدالة، الضبط، الثقة...).  أن یشرح  المفاهیم المتعلقة بالجرح والتعدیل مثل: (الجرح، التعدیل، ا -1أ

 أن  یتعرف على القواعد األساسیة في الجرح والتعدیل. -2أ

 أن  ُیفرق بین المصطلحات النقدیة العامة وبین المصطلحات الخاصة ببعض النقاد . -3أ

 المهارات الفكریة و المعرفیة و التحلیلیة.  ُیتوقع من الطالب:

 اجم وكتب الجرح والتعدیل . أن یتمكن من التعامل مع كتب التر  -1ب

 أن یناقش األقوال المتعارضة في الجرح والتعدیل في الراوي الواحد ، والترجیح بینها. -2ب

 أن یمیز بین مصطلحات الجرح والتعدیل والمصطلحات الخاصة ببعض النقاد. -3ب

 ج.  المهارات الخاصة/ التطبیقیة. ُیتوقع من الطالب:

 لماء الجرح والتعدیل مع الموازنة والترجیح بینها.أن یمارس  عرض أقوال ع -1ج

 أن یتمكن من التعریف بضوابط الجرح والتعدیل من خالل دراسات تطبیقیة على ذلك. -2ج

 أن یحكم على بعض الرواة المختلف فیهم جرحًا وتعدیًال. -3ج

 المهارات اإلبداعیة القابلة للتحول. ُیتوقع من الطالب:

 یًا أصیًال في مسائل الجرح والتعدیل.أن یكتب بحثًا علم -1د

 أن یتمكن من دفع التعارض بین أقوال علماء الجرح والتعدیل في الراوي الواحد ومناقشتها. -2د

 أن یناقش الطالب كیفیة تعامل المعاصرین مع أقوال علماء الجرح والتعدیل. -2د
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 المراجع التقییم أسالیب

 

 نتاجات
 التعلم

 المتحققة

 وىالمحت سبوعاأل المدّرس

 االول       
التعریف بالمادة وأهدافها, التعریف بعلم الجرح  

 والتعدیل ومشروعیته وأهمیته وثمرته.

شروط المعدل والمجرح وشروط العدالة وبما تثبت,  الثاني    
 وبیان خوارمها.

 الضبط معناه وشروطه وأنواعه وخوارمه. الثالث    

حدود الجرح الجائز, وما یقبل من الجرح والتعدیل  الرابع    
وماال یقبل, والمفسر منه والمجمل, وموانع قبول 

 الجرح.

كیفیة الحكم على الرواة، وفهم كالم النقاد واسباب  الخامس    
 اختالفهم في الرواة.

بیان األمور الجارحة: أسباب جرح الراوي في عدالته:  السادس    
 كذب, الفسق, البدعة, الجهالة.الكذب, التهمة بال

أسباب جرح الراوي في ضبطه: سوء الحفظ, كثرة  السابع    
 الغفلة, الوهم, فحش الغلط, المخالفة للثقات.

تعارض الجرح والتعدیل من ناقد واحد , تعارض  الثامن    
 الجرح والتعدیل من ناقدین اثنین

 مراتب الجرح والتعدیل وألفاظها  لتاسعا    

 امتحان منتصف الفصل  العاشر    

 اصطالحات خاصة ببعض العلماء. ي عشرالحاد    

 اإلرسال والتدلیس واالختالط. عشر الثاني    

 أقسام العلماء في الجرح والتعدیل وأئمته عبر القرون. الثالث عشر    

 .والرجال الكتب المصنفة في الجرح والتعدیل عشرالرابع     

 الترجمة للراوي حدودها وما یلزمها. رعش الخامس    

السادس     
 عشر

تطبیقات عملیة في الترجمة للرواة والحكم علیهم. 
 االمتحان النهائي
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى .19

 

 النشاطات واالستراتیجیات التدریسیة .20

 التالیة: ت واالستراتیجیات التدریسیةالنشاطاتطویر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  یتم

 يالعصف الذھن-1

 مناقشات-2

 واجبات-3

 مشاریع و عروض تقدیمیة-4

 

 

 التقییم ومتطلبات المادة أسالیب .21

 التقییم والمتطلبات التالیة: أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  یتم

   % 30اختبار نصف الفصل -1

 %20یر البحوث والتقار -2

 %  50االختبار النهائي -3
 

 السیاسات المتبعة بالمادة .22

 والغیاب سیاسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسلیم الواجبا اتالغیاب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 م في دراسة المادةتسهالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 
 المراجع .23

 
          س:المرجع الرئی

 كتاب ضوابط الجرح والتعدیل، للدكتور عبدالعزیز العبد اللطیف.
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 المساندة: المراجع

 علم أصول الجرح والتعدیل، للدكتور أمین أبو الوي-1

 كتاب الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل، ألبي الحسنات اللكنوي.       -2

 راسات في الجرح والتعدیل, لمحمد األعظمي. د-3

 المنهج اإلسالمي في الجرح والتعدیل، للدكتور فاروق حمادة.  -4

 تدریب الراوي، للسیوطي-5

 

 معلومات إضافیة. 26

 
 
 
 

 -------------اریخ: الت-----------------التوقیع:  -----------------------منسق المادة:مدرس أو 
 ------------------------- التوقیع --------------------------/ القسم: خطةمقرر لجنة ال
 --------------------------التوقیع -------------------------رئیس القسم: 

 -------------------------------- التوقیع -------------------------الكلیة:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------التوقیع -------------------------------------------العمید: 
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