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 .البحث واإللقاء، التفاعل والمشاركة، الحضور :يكون على أساسالتقييم 

  (حوار مع الطلبة ككل يفمت ) مدخل: .1
 .يف حفظ السُّّنة النَّبويّةالتعريف بعلم علل احلديث وبيان دوره  -1
 التعرف على تطور مناىج نقد األحاديث عند احلفاظ. -2
 أنواع العلة وخطوات دراسة احلديث ادلعل.بيان  -3
 التعرف على قرائن الرتجيح عند حفاظ احلديث ونقاده. -4
 التعرف على أوجو االتفاق واالختالف بني احملدثني والفقهاء يف إعالل األحاديث. -5
 (احملاضرةادلقدم يف درس للمراجعة )مقدمات في علم العلل:  .2

 تعريُف العلل لغًة واصطالحاً. .1
 العلل وكرفو  وعزتو ، وأسباب :لك. أمهيُة علم   .2
 .ميدان علم العلل وغايتو وأكهر علمائو ومصنفاتو .3
 ُجُهوُد ادلعاصرين يف بيان علم علل احلديث. .4

 التي كلفوا بها:قائمة بأسماء الطلبة والبحوث   .3

  عنوان البحث رقم الهاتف اسم الطالب البحث الحصة
 

 األوىل
 نقطاع وأنواعواالباإلعالل   يوسفقريف .1 األول

  حالسي أسامة.2
 اإلعالل بتضعيف الراوي  .1 الثاين

2.  
 

 الثانية
 اإلعالل بالتفرد  حسني خالدي.1 الثالث

  رمحاين نذير.2
 يف ادلنت عالل بالتعارضاإل  أمحييت براىيمإأبييب .1 رابعال



   الديةحممود الدخيل .2
 

 الثالثة
 عالل بالشك يف احلديثاإل  .1 اخلامس

2.  
 إعالل خرب اآلحاد بكونو دما تعم بو البلوى  سبيت داود.1 السادس

  أمين قصايب.2
 

 الرابعة
 

 السابع
عالل خرب اآلحاد مبخالفتو فتيا الصحايب الذي إ  .1

  .2 يرويو

 عالل خرب اآلحاد مبخالفتو القياس واإلمجاعإ  عبد العايل بومعراف.1 الثامن 
  دريدح صاحل.2

 
 اخلامسة

)االضطراب يف   عالل باالضطراب و االختالفاإل  خملوف عبد الرحيم.1 التاسع
  احلسني بوعبسية.2 االسناد واالضطراب يف ادلنت(

 العلماء فيوعالل بزيادة الثقة وأقوال اإل  أنيس بن عمارة.1 العاكر
2./  

 
 السادسة

احلادي 
 عشر

 عالل بالشذو:اإل  محايزية سحنون.1
  لعمامرة مسري.2

الثاين 
 عشر

 عالل باإلدراجاإل  تاكليت كاتب.1
  ساعد فرصاوي.2

 
 السابعة

الثالث 
 عشر

 عالل باخلطأ وما أكبهواإل  مرواين عبد اللطيف.1
2./  

الرابع 
 عشر

 العلة يف ادلنت مبخالفة احلديث للقرآن  .1
2.  

 

 

 : مالحظات

 الرتتيب يف اإللقاء يبقى كما ىو متفق عليو يف القسم. .1

مراسلة  يف القائمة أو مل يوثقوا أمساءىميرجى من الطلبة الذين مل حيضروا حصة توزيع البحوث  .2

 أو عرب الواتساب يف أقرب وقت. يلاإلمي بواسطةاألستا: 

 البحوث ادلتبقية ىي كالتايل: .3



 اإلعالل بتضعيف الراوي 

 عالل بالشك يف احلديثاإل. 

 عالل خرب اآلحاد مبخالفتو فتيا الصحايب الذي يرويوإ. 

 العلة يف ادلنت مبخالفة احلديث للقرآن. 

 بالتوفيق للجميع.                                 
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