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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 الثالث 
 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 2-1021201السيرة النبوية                                             
 

 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

  إستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

  ووحدة  الرسااا،ت   إىل  البشاار  وحاجة  الرساا    إرسااال  من  واحلكمة  الرساا    وصاافات  والرسااالة   النبوة  مفهومي  املقرر  هذا  يتناول
.  وسااال    عليه هللا  صااال   الرساااول  بعثة حىت  الساااالم  عليه آدم  عهد  منذ  الساااالم  عليه   والرسااا   األنبياء  وسااار  رساااا،     أصاااول
 عل  اب،عتماد  بعضااااااه   إىل  نساااااا  مما  ساااااار    وتنقية  ومعجزا     وكتبه    هللا   إىل  الدعوة  يف  السااااااالم  عليه  جهوده   ويتناول
 املطهرة. النبوية والسنة الكرمي القرآن يف ورد مما الوثيقة املصادر

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 وأن مييز بني النيب والرسول. يعرف الطال  مفهوم النبوة والرسالة أن   -
 دراسة اتريخ األنبياء. أن يعرف الطال  مصادر  -
 أن يستوع  الطال  األحداث التارخيية اليت جاء ذكرها يف القرآن الكرمي  ويربط بينها.  -
 أن يدرك التسلس  الزمين لألنبياء  وجهوده  يف الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل مع الرتكيز عل  أويل العزم من الرس . -
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقرر مخرجات 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

يشااارل حلقات املعراة التارخيية وتطورها عل العصاااور من االل دراساااة العصاااور والفرتات التارخيية   1.1
 اليت ظهر ايها األنبياء عليه  السالم

 2ع 

 3ع  اتريخ األنبياء حيدد العلوم املساعدة يف دراسة  1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  ايما ، يتعارض مع عصمة األنبياء عليه  السالم حيل  األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً  2.1

 3م  ومواقفه  مع أقوامه يستنتج النتائج والدروس والعل من االل سر األنبياء عليه  السالم  2.2

2.3   

2...   

  القيم 3

 2ق  يلتزم ابملعاير والقي  اإلسالمية يف دراسة اتريخ األنبياء عليه  السالم 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 أوً،: مقدمات عامة: )الدراسة إبجياز(:   األول:األسبوع 
 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدااه 

معىن النبوة والرسالة  والنيب والرسول  وصفا ما  وما جي  عل  املسل  اعتقاده يف   -1
 حقه . 

 حاجة الناس إىل األنبياء واملرسلني  ووظائف الرسول ومهماته يف قومه.  -2
 مصادر دراسة اتريخ األنبياء والرس 

2 

 2 آدم أبو البشر عليه السالماألسبوع الثاين:    2

 2 نول عليه السالم   -  إدريس عليه السالماألسبوع الثالث:  3

 2 صاحل عليه السالم     -   عليه السالم  األسبوع الرابع: هود 4

 2 لوط عليه السالم    -   اخلامس: إبراهي  اخللي  عليه السالم ع األسبو  5

 2 إسحاق بن إبراهي  عليهما السالم    -   السادس: إمساعي  بن إبراهي  عليهما السالماألسبوع  6

 2 يوسف عليه السالم  -  األسبوع السابع: يعقوب عليه السالم   7

 2 سبوع الثامن: ا،اتبار الدوري ومناقشة النتائجاأل 8

 2 ذا الكف  عليه السالم     -  أيوب عليه السالم   -  األسبوع التاسع: شعي  عليه السالم 9
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 2 هارون عليه السالم    -  األسبوع العاشر: موس  عليه السالم 10

 2 سليمان عليه السالم -   األسبوع احلادي عشر: داوود عليه السالم 11

 2 إليسع عليه السالم   -  األسبوع الثاين عشر: إلياس عليه السالم 12

 2 عليه السالم  حيي     -  زكراي عليه السالم  -    يونس عليه السالماألسبوع الثالث عشر:  13

 2 األسبوع الرابع عشر: املسيح عيس  عليه السالم 14

 2 األسبوع اخلامس عشر: اامت األنبياء واملرسلني حممد صل  هللا عليه وسل  15

 2 األسبوع السادس عشر: ا،اتبار النهائي 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 

يشارل حلقات املعراة التارخيية وتطورها عل العصاور  
العصااااااااور والفرتات التارخيية اليت  من االل دراسااااااااة 

 ظهر ايها األنبياء عليه  السالم

 أسئلة  احملاضرات 

 مناقشة  التكليفات والنقاشات  اتريخ األنبياء حيدد العلوم املساعدة يف دراسة  1.2

…    

 المهارات 2.0

2.1 
ايما   حيل  األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضاوعياً 
 ، يتعارض مع عصمة األنبياء عليه  السالم

 املناقشة  املناقشة 

2.2 
يسااااااااااتنتج النتائج والدروس والعل من االل ساااااااااار  

 األنبياء عليه  السالم ومواقفه  مع أقوامه 

 املناقشة  املناقشة 

…    

 القيم  3.0

3.1 
يلتزم ابملعاير والقي  اإلساااااااااااالمية يف دراساااااااااااة اتريخ  

 األنبياء عليه  السالم

 تكليفات 
 

 مناقشة التكليف 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 % 20 الثامن  ا،اتبار النصفي 2

 % 60 السادس عشر  النهائيا،اتبار  3

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 حلاجته . ختصيص ساعات إضااية للطالب ذوي احلا،ت واملتطلبات اخلاصة واًقا  -

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

 م.2005  دار الصابوين  النبوة واألنبياءحممد علي الصابوين   للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

هااااا(  البداية والنهاية  ،قيمح  أبد عبد  774ابن كثر  احلااظ الدمشقي )ت   -
 م.1993ها/ 1414القاهرة  دار احلديث  الوهاب اتيح  

 ها(  قصص األنبياء  دار القل .774ابن كثر  احلااظ الدمشقي )ت  -
بد امل لوث -   مكتبة  والرسااااااااا   األنبياءاتريخ    أطلس   ساااااااااامي بن عبد هللا بن اث

 م.2008العبيكان  
هااا(  اتريخ األم  وامللوك  ،قيمح  حممد  310الطلي  أيب جعفر بن جرير )ت   -

 أبو الفض  إبراهي   بروت  دار سويدان  د. ط  د.ت. 
  أاضاااااااا ليه   ع  األنبياءحماضاااااااارات يف اتريخ     عبد الفتال عبد العزيز رسااااااااالن -

زك  م.2006  مكتبة الرشد  السالم  الصالة واث
التاريخ القدمي وحىت الوقت احلاضااار القاهرة     بنو اسااارائي : من   مساعي إحممد   -

 م.2002مكتبة وهبة   مصر:
ة   الكرمي والسااااااااانة النبوي   نآ القر يف ضاااااااااوء    األنبياءاتريخ     حممد الطي  النجار -

 م.1993مكتبة املعارف  
حممد بيومي مهران: دراساااااااات اترخيية من القرآن الكرمي )أربعة أجزاء(  الطبعة   -

 .م198ها/ 1408لبنان   –النهضة العربية  بروت الثانية  دار 
 

 اإللكترونية المصادر 

 موقع األلوكة.  -
 املكتبة الشاملة.  -
  املكتبة الوقفية -

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ، يزيد عدد الطالب هبا عن 
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 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 جهاز حاس  آيل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال ،سلكي  -
 سبورة ذكية -

 .ارائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 ااعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظر

 ا،ستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 ااعلة طرق تقيي  الطالب
أعضاااء هيئة التدريس من داا  

 القس / من األقسام املناظرة

 مراجعة نتائج ا،اتبارات النصفية والنهائية -
قياس نسابة اال الطلبة يف املقرر مقارنة ابملقررات   -

 األارى اليت يدرسها الطال .
 تقومي مستق  من اارج اللانمج -

 

مدى ،صااااااااااايا   رجات التعل   
 للمقرر

التدريس من داا  أعضاااء هيئة  
 القس / من األقسام املناظرة

 مراجعة نتائج ا،اتبارات النصفية والنهائية. -
 بحوث والتقارير اليت يقدمها الطالب.مراجعة ال -
مراجعاة أوراق ا،اتباارات للتا كد من اساااااااااااتيفاائها   -

ملواصااافات الورقة ا،متحانية  وقياساااها مل رجات  
 التعل .

 

 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

 

 التوصيف  . اعتماد ح

 جملس قس  التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


