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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3
 المستوى األول                                     

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد                                             

 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  أستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1
يدرس املقرر جغرافية اجلزيرة العربية وأحواهلاا بيياب بع اة الصاى صالل ه وليا، وسالرس ا يادرس العمار املكا  مصاو و  ة الرساو  
صلل ه ولي، وسلر ونشأت، حىت بع ت،س واليع ة ا الدووة و وريها السري واجلهري حىت اهلجرة.  ا يدرس العهد املدين من بيام 

الميةس واملؤاخاة بني املهاجرين واألنمارس واملعاهدات ما  اليهاو س ا يتصااو  اليعاول والساراغ والغازواتس حاىت وفاتا، الدولة اإلس
 .صلل ه ولي، وسلرس م  تقدمي حملات ون مشائل، وأخالب، وحقوب،س وزوجات، الطاهرات

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

وأساالود  ووتاا، ماان بع تاا،    وفاتاا،  ونشاأت،سكمعرفااة نسااي، ومولااد    شاااملةسمعرفاة رسااو  ه صاالل ه ولياا، وساالر معرفاة  -1
 وجب.وحميت، اليت يصيغ  أن ُتمأل هبا القلود بعد حمية ه وز  مص،ستلك املعرفة اليت تورل القرد  وسلرسصلل ه ولي، 

األمور كلها س هديا، يف املصاام والطعاام والشاراد والصكااد س هديا، يف ارتاب وال حاا  س معرفة هدي، صلل ه ولي، وسلر يف   -2
هدي، يف السلر وارترد س هدي، يف التعامب م  رب، وم  نفس، وم  املخلوبني س هدي، يف التعامب م  املوافقني واملخالفني س هدي، 

اليشر س مما ي تب ولل ذلاك حميتا، صالل ه وليا، وسالر واتياوا،  يف ال بية والتعلير والدووة واإلرشا  س هدي، يف كب ما حيتاج،
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} بب أطيعوا ه وأطيعوا الرسو  فانن تولاوا  وا بتداء ب، س وتلك ويا ة واجية   بد مصها س وه  سييب    اهلداية س با  تعا :
 (.54)الصور :   غ امليني {فنمنا ولي، ما محب ووليكر ما محلتر و ن تطيعو  هتتدوا وما ولل الرسو     اليال

تلاك الادروس الايت تمؤخاو مان ساىت، صالل ه  األماانسوتوصال،    بار  الطريا،ساليت تض ء للساالك  والعربسأخو الدروس   -3
 وجلمي  الفئات. األحوا سولي، وسلر يف مجي  

 الشريفة. يث الوبوف ولل التطيي، العمل  ألحكام اإلسالم اليت تضمصتها اآلغت الكرمية واألحا -4
 ويزيد .مما يقوي اإلميان  وسلرسالوبوف ولل   ئب معجزات، صلل ه ولي،  -5
وابلتااات تيقاال السااىة صاافاات بيضاااء كمااا هاا   غااى سحااىت ميياانز واان  وساالرسمعرفااة المااايث ال ابااص وصاا، صاالل ه ولياا،  -6

 ارتابدين.وتزييف  الغالنيسبعيدة ون غلو  ارتقيقةس
فضااالع واان أن  ُتاثلهاااسفلاار ولاان ريااد سااىة أحااد  مماان خلاا، ه  ومشائاابسبيااان مااا كااان ولياا، هااوا القائااد الع ااير ماان صاافات  -7

}لقاااااد كاااااان لكااااار يف رساااااو  ه أساااااوة   باااااا  تعاااااا : اإلنساااااانسفهاااااو بااااادوة يف كاااااب شااااا ء حيتاجااااا،  وليهااااااستصافساااااها وتزياااااد 
 (.211 األحزاد:) حسصة{

 وأخالباع. وشريعةس وقيدةس اإلسالمسمعرفة  -8
 الصيوية.وشرد السصة  الكرميسا ستعانة بدراسة السىة يف تفسى القرآن  -9

 ذلك.مسلر وكافرس معاهد وخائن وغى  وودوسمعرفة موبف اإلسالم وتعامل، م  مجي  الصاس من صدي،  -10
 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يعرف املمطلاات املرتيطة بسىة الرسو  صلل ه ولي، وسلر  1.1

 3ع   السىة الصيوية الشريفةحيد  العلوم املمدرية والعلوم املساودة يف  راسة  1.2

 5ع  جناحهاوأسس بيام الدولة اإلسالمية يف وهد الرسو  )ص( وووامب يعد  ووامب  1.3

1...   

  المهارات 2

 1م  حيلب األحدال التارخيية اليت مرت هبا سىة الرسو  )ص( ويصقدها نقداع موضووياع  2.1

الاايت تساااود  يف  راسااة السااىة الصيويااة كمواباا  اإلن نااص واملوسااووات يسااتخدم التقصيااات ارتدي ااة  2.2
 التارخيية

 5م 

2.3   

2...   

  القيم 3

 2ق   راسة السىة الصيويةيف اإلسالمية يلتزم ابملعايى والقير ا خالبية  3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م
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 تعريف وام بتوصيف املقرر وأهداف،.  -
 جغرافية بال  العرد م  ال كيز ولل ارتجاز   أو ع: 
 حملة ون اتريخ بال  العرد بيب بع ة الرسو  ولي، المالة والسالم   اثنياع: 

2 

2 
 مكة املكرمة ومركزها الديين والسياس  وا بتما ي بيب اإلسالم  اثل اع: 

 2 مكانة مكة املكرمةس وحرمتهاس وحدو  ارترم

3 

 - :بع ت، من مولد      الرسو  رابعاع: 
ظهااور شخماايت، يف ا تماا   –رحلتاا،    الشااام ماا  وماا، أ  طالااب  –شاا، الماادر  –مولااد  ونشااأت، 

 –سفر  يف ريارة السيدة خدجياة وزواجا، مصهاا  –حلف الفمو   –اش اك، يف حرد الفجار   –املك   
 الطريقة اليت كان يتعيد هبا بيب اليع ة  -موبف، من وض  ارتجر األسو  

2 

4 
 الصيوية: اليع ة   خامساع:

 2 خمائص الرسالة ويربز في، واملية الدووة  –ف ة الوح   –نزو  جربيب ولي، يف الغار  –مراتب الوح   

5 

 -: العهد املك  : سا ساع 
 موبف بريش من الدووة    –اجلهر ابلدووة    –الدووة سراع     -أ

صايفة   –تفصيد بمة الغراني،    – سالم محزة وومر رض  ه وصهما   –اهلجرة    ارتيشة     -د
 خروج،    الطائف   –وام ارتزن  –املقاطعة  

2 

6 
 التخطيط للهجرة    املديصة   –بيعتا العقية  – ووة القيائب  –اإلسراء واملعراج -ج 
 خمائص الدووة يف العهد املك       - 

2 

 2 ا ختيار الصمف  ومصابشة الصتائج 7

8 

 املدين: العهد   سابعاع:
العهد بني املسلمني   –املؤاخاة    –املسجد    –أسس بيام الدولة اإلسالمية    –أو  العهد بي رد      -أ

 واليهو   
 خمائص الدووة يف العهد املدين   -د

2 

9 

 :السراغ العرض من  –مشرووية القتا    –اثمصاع: أهر السراغ والغزوات  
سرية ويد ه بن جاش وأثرها  –سرية سعد بن أ  وباص   –سرية وييدة بن ارتارل   –سرية محزة 
 يف بريش  

 –غزوة العشىة  –غزوة سواط  –غزوة األبواء 

2 

 2  خالء بين بيصقاع ون املديصة –اإلمدا ات اإلهلية يف بدر من القرآن الكرمي  –غزوة بدر الكربى  10

 2 غزوة بدر المغرى  –غزوة ذات الرباع  – جالء بين الصضى  –غزوة أحد  11

12 
 –غزوة بين املمطل، وحديث األفك من سورة الصور  –القضاء ولل يهو  بين بري ة  –غزوة اخلصدق  

 2 غزوة الغابة  –غزوة بين رتيان 

 2 ومرة القضاء –فتث خيرب والفراغ من أمر اليهو   –صلث ارتدييية ونتائج،  13

 2  –غزوة حصني والطائف   –فتث مكة    –غزوة مؤتة   –مكاتية امللوك وارتكام    –انتشار الدووة    اتسعاع: 14
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 0حجة الو اع   –وام الوفو   –غزوة تيوك وجيش العسرة 
 واشراع: انتقا  الرسو     الرفي، األولل: موبف الماابة من حا ل الوفاة 

 2 مراجعة وامة 15

 2 ا ختيار الصهائ  16

 32 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
يعرف املمطلاات املرتيطة بسىة الرسو  صلل ه 

 ولي، وسلر 

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
حيااد  العلااوم املماادرية والعلااوم املساااودة يف  راسااة 

  السىة الصيوية الشريفة

 مصابشة  التكليفات والصقاشات 

1.3 
وأساس بياام الدولاة اإلساالمية يف وهاد يعد  ووامب 

 الرسو  )ص( وووامب جناحها

 مصابشة  التكليفات والصقاشات 

 المهارات 2.0

2.1 
حيلب األحدال التارخيية اليت مرت هباا ساىة الرساو  

 )ص( ويصقدها نقداع موضووياع 

 املصابشة  احملاضرات 

2.2 

الاايت تساااود  يف  راسااة يسااتخدم التقصيااات ارتدي ااة 
السااااااىة الصيويااااااة كمواباااااا  اإلن نااااااص واملوسااااااووات 

 التارخيية

 املصابشة  احملاضرات 

…    

 القيم  3.0

3.1 
 راساة يف  اإلساالمية  يلتزم ابملعايى والقير ا خالبياة  

 السىة الصيوية

 مصابشة التكليف  تكليفات 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 مستمر املصابشات المفية واألوراق والياول 1

 % 20 الساب  ا ختيار الصمف  2

 % 60 السا س وشر ا ختيار الصهائ  3

4    

5    

6    

7    
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 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساوات مكتيية: مبعد  ساوتني أسيوويعا. -
 ختميص ساوات  ضافية للطالد ذوي ارتا ت واملتطليات اخلاصة وفقعا رتاجتهر.  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

ه ولياا، وساالرس  ليااف  . صااايث األثاار ومجيااب العاارب ماان سااىة خااى اليشاار صاالل  -
حممد بن صامب السالم  وآخارينس وهاو مان مطيوواات جامعاة أم القارىس وباد بارر  

 .ا لس العلم  ابجلامعة
 . مقرر  لك وين للمقرر بام إبودا   األستاذ الدكتور سعد املوسلوتدشني مت اوتما   -

 المساندةالمراجع 

شاركة مكتياة ومطيعاة ابان هشاامس الساىة الصيوياةس :قيا،: مماطفل الساقاس وآخارانس  -
 م. 1955 /ها 1375ممطفل اليا  ارتلى وأو    مبمرس الطيعة: ال انيةس 

بىوتس الطيعة: ال ال اة   –الوابديس املغازيس :قي،: مارسدن جونسس  ار األولم    -
 .1989 /ه1409 –

اباان ك ااىس الفمااو  يف سااىة الرسااو س :قياا، وتعلياا،: حممااد العيااد اخلطااراويس حمياا   -
 ها. 1403الدين مستوس مؤسسة ولوم القرآنس الطيعة: ال ال ةس 

 

 اإللكترونية المصادر 

 . وزارة الشؤون اإلسالمية السعو ية موب    -1
 موب  الرائسة العامة لشؤون املسجد ارترام واملسجد الصيوي الشريف -2

 

   ىأخر

شركة مكتية ومطيعة  ابن هشامس السىة الصيويةس :قي،: ممطفل السقاس وآخرانس  -1
 . م 1955  -ها  1375لطيعة: ال انيةس  س ا ممطفل اليا  ارتلى وأو    مبمر

طيعة: ال ال ة س البىوت  – ار األولم   س  قي،: مارسدن جونسس :املغازيالوابديس   -1
- 1409 /1989.  

 ابن ك ىس السىة الصيوية  ار املعرفة للطياوة والصشر والتوزي س بىوتس  س ت. -2
 .شوب  أبو خليبس أطلس السىة الصيويةس  ار الفكرس  مش، -3
ىةم  -4 د  أكاارم العمااريس الساان  ُ نَاقااُ دن ثنُيَ يف  د  املماااَ ،  بَاَواواا  ة  ل َتطي يااُ اُيَاةم حممَاَولااَ ةم المااَّ الصاََّيويااَّ

ُىَة  الصاََّيويَّة س مكتية العلوم وارتكرس املديصة املصورة.  رَواَغت  السن 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طاليعا 40باوة  راسية مؤث ة   يزيد ود  الطالد هبا ون 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 جهاز حاسب آت  -
 data showجهاز  -
 بشيكة اإلن نص   WiFiجهاز اتما   سلك   -
 سيورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضياية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاولية التدريس
 الطالد  -

 زغرات املراج  الص ى

 ا ستياانت اإللك ونية   -
 الزغرات

 فاولة طرق تقيير الطالد
أوضاااء هيئااة التاادريس ماان  اخااب القساار/ 

 من األبسام املصاظرة

مراجعاااااااة نتاااااااائج ا ختياااااااارات  -
 الصمفية والصهائية

بياااااس نسااااية جناااااد الطليااااة يف  -
املقاااااااااارر مقارنااااااااااة ابملقااااااااااررات 
 األخرى اليت يدرسها الطالب.

تقاااااااومي مساااااااتقب مااااااان خاااااااارج  -
 الربانمج

 

 مدى :ميب خمرجات التعلر للمقرر
التاادريس ماان  اخااب القساار/ أوضاااء هيئااة 

 من األبسام املصاظرة

مراجعاااااااة نتاااااااائج ا ختياااااااارات  -
 الصمفية والصهائية.

ياول والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالد.

مراجعاااااااااة أوراق ا ختياااااااااارات  -
للتأكاااااااااااااد مااااااااااااان اساااااااااااااتيفائها 
ملواصاافات الوربااة ا متاانيااةس 

 وبياسها ملخرجات التعلر.
 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 التوصيف  . اعتماد ح

 جملس بسر التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


