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إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.



تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت ازً بدينه قاد ارً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين اال نتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.

 أن تسهم دراسة الحديث في تنمية الثروة اللغوية لدى الطالبات سواء في اللفظ أو المعنى أو االسلوب .
 أن تسهم دراسة الحديث الشريف في تنمية الوازع الديني لدى الطالبات

 أن تقدر الطالبات الجهود العظيمة والقيمة التي بذلها أسالفنا من رواية الحديث في سبيل التحري من صدقه وصحته وفي سبيل جمعه وتدوينه وحفظهه لألجيهال القادمهة
مصد ار أصيال ونبعا راقيا للشريعة االسالمية .

 أن تتدرب الطالبات على كيفية استنتاج األحكام والقواعد من األحاديث النبوية


أن تتصل الطالبات اتصهاال مباشه ار بهالمنبع الثهاني مهن منبعهي الشهريعة اإلسهالمية .وههو السهنة النبويهة المطههرة وأن يأخهذن عنهه حقيقهة ديهنهم ويقفهوا علهى تشهريعاته

الخلقية واالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .

 أن يقتدي الطالبات

بشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،وأن يجعلن من حياته مثاال يحتذونه في حياتهم  .قال تعالى {لقد كان لكم فهي رسهول اهلل أسهوة حسهنة

لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثي ار}.

 أن تتكون لدى الطالبات القدرة على تمييز األحاديث المكذوبة والموضوعة  ،أو على األقل يحسون بشئ من الشك تجاه األحاديث ويترددون في قبولها والعمل بها حتى
يستوثقون من صحتها بالطرق المناسبة لهم والتي يرشدون إليها خالل دراستهم .

 أن تلم الطالبات بالفروق بين الحديث الشريف والقرآن الكريم حتى تتميز طبيعة كل منهما عن اآلخر .

 أن تقف الطالبات على مكانة الحديث الشريف من القرآن الكريم  .أو على موضعة من الدين اإلسالمي  .وأن يعرفن أنه مصدر ثان للتشريع اإلسالمي بعهد القهران وأنهه

مفصل الجماله وشارح له ‘ باالضافة إلى أنه منبع هداية وارشاد وتوجيه‘ وأنهه يتنهاول حيهاة المسهلمين الواقعيهة يتفصهيل أكثهر فيهنظم لههم بيهوعهم وتجهارتهم وأسهفارهم

وحروبهم ومعامالتهم مع جيرانهن من الدول واألفراد و ازواجهن وأحتفاالتهن ....الخ

 أن تتعرف الطالبات على األحاديث النبوية من حيث طبيعتها وأنوعها ومصدرها والطريقة التي اتبعها المسلمون في روايتها وتدوينها والمحافظهة عليهها واالسهتيثاق منهها

وكذلك ما يتعلق بدرجته أو رتبتها من حيث التأكد منها..
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0505107025
0551092444
0555107025

0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
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