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 هدف المقرر الرئٌس ؟ 

النبوٌة سٌرة ال والمدٌنة ومواقع مكةالتارٌخٌة لمعالم الٌتعرف الطالب على أهم  -
 على أرض الوطن

 واإلنتماء وحفظ الهوٌةتعمٌق روح اإلٌمان  -

اكساب الطالب مهارات المعرفة بالجغرافٌا التارٌخٌة الوطنٌة خدمة للسٌاحة  -
 2232ورؤٌة 

  السٌرة النبوٌةتصحٌح األخطاء والرد على الشبهات المتعلقة بمعالم ومواقع  -
-  

 ج( توصيف المقرر الدراسي 

والحوادثالتاريخيةالتيشيدتياعمقةبالسيرةالنبويةومواقعالتاريخاالسالميالمتتتناولىذهالمادةمعالم
وحجةوالفتحكالبعثةوالدعوةواليجرةوصمحالحديبيةوعمرةالقضاءوالمدينةوغيرىمامكةفيتمكالمواقع

االدالةماوحرمتيموقدسيتيوالمدينةمندالالتمكانةمكةالمواقعيف،وبيانماوالغزواتالنبويةالوداع
الروحيةوأىميتياعمى فيبالدالحرمينالشريفينومكانةعميققيمة،عمالعمىتعظيمحرمتياوتقيمتيا

.اإلسالميوجدانالعالم
 
 

 الموضوعات التً ٌنبغً تناولها:-1
عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 4 2 منالوالدةإلىالوفاةسيرةالرسول
 4 2 ومواقعيابمكةالمكرمةمعالمالسيرة

42معالمالسيرةومواقعيافيالمدينة
42مواقعالغزواتالنبويةومانزلفيوعمىطرقيا

42مواقعالسيرةالنبويةفيصمحالحديبيةوعمرةالقضاءوحجةالوداع
  1 2المواقعالتيأحصاىااإلمامأبوإسحاقالحربيونزلبياالرسول

 2 1 ماثبتمنمواقعالسيرةالنبويةولميثبت
 2 1الشبياتالتيأثيرتفيالسيرةالنبوية

21فيعيونالمستشرقينومواقعياسيرةالرسولمالمح
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   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 32 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 32 ساعات التدرٌس

 32 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 32 معتمدةساعات 

 

 

 
 خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوٌة ( ) اختبارات تحرٌرٌة ( ) تعلم ذاتً (

 

قٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 ها:تدرٌس استراتٌجٌاتو

 .  الرسول أهم االحداث فً سٌرة / أن ٌتعرف الطالب على1

 .الرسولسٌرة العلمً فً / أن ٌكتسب الطالب مهارات البحث 2

 .الرسولسيرةمراحليبينالطالب /أن3

 

 .اإلطار الوطنً للمؤهالتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم ٌحدد الجدول التالً 
 

فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة 

ومع مخرجات التعلم القٌاس طرق التً تناسب وتتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانياا 
 .أمولةالم

أن بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثاا 
لتشكل معاً عملٌة تعلم  هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق 

 حظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال، مع مالوتعلٌم متكاملة
 .من مجاالت التعلم

 

 طرق القياس استراتيجيات تدريس المقررنواتج التعلم وفقاً لإلطار الوطني  م
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 للمؤىالت
 المعرفة 1

1.1 
مصادر السرية  يعرف الطالبأن 

 مناهج التأليف فيها.و 

من اخلرائط  احملاضرة ) ويستفاد
وادلصورات/ وبرامج احلاسب/واألفالم 

 إن وجدت(
 ادلناقشة واحلوار. 

 رجوع الطالب لبعض ادلصادر وادلراجع.
تكليفات مناسبة  يف بعض ادلوضوعات 

 ) ورقة عمل / مقالة/ حبث مصغر ( 
االستفادة من ادلواقع اإللكرتونية 

 ادلتخصصة.
 التعلم التعاوين.

 الزيارات ادليدانية. )إن أمكن (
 

تقومي مشاركات 
الطالب ومناقشاهتم 

خالل احملاضرة. 
امتحانات أعمال 

الفصل ) حتريري / 
 شفهي (

تقييم ما كلف به 
الطالب من  ) ورقة 

عمل / مقالة/ أحباث 
 مصغرة (

 امتحان هنائية الفصل.
 

1.1 
أن يكون الطالب قادرًا على وصف 

اإلسالم ويدرك أحوال العرب قبل 
 فضل اإلسالم عليهم وعلى غريهم.

1.1 

أن يكون الطالب قادرًا على استعراض 
أحداث السرية النبوية ومراحل تطور 
الدعوة اإلسالمية على ضوء ادلصادر 

 الصحيحة.

1.1 
مواقف أن يكون الطالب قادرًا على ذكر 

أعداء اإلسالم يف العهد النبوي ووسائلهم 
 يف الكيد له.

1.1 

أن يكون الطالب قادرًا على توضيح 
وأصحابه وجهادهم من  جهود النيب 

أجل إنقاذ البشرية من ضالل الشرك 
 وهدايتهم  إىل نور اإلسالم.  

1.1 
تطبيق أن يكون الطالب قادرًا على شرح 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألحكام 
 اإلسالم.

دالئل أن يكون الطالب قادرًا على تسمية  1.1
 مبا يزيد اإلديان به. نبوة النيب 

1.1 
مشائل أن يكون الطالب قادرًا على تسمية 

 وأخالقه لالهتداء هبديه. النيب 
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 المهارات اإلدراكية 2

بني أن يكون الطالب قادرًا على التمييز  1.1
 مصادر السرية ومناهج التأليف فيها.

من اخلرائط  احملاضرة ) ويستفاد
وادلصورات/ وبرامج احلاسب/واألفالم 

 إن وجدت(.
توجيه الطالب للمكتبة للتعرف على 
 مصادر السرية وطريقة البحث فيها.

توجيه الطالب للبحث يف مواقع 
 اإلنرتنت وادلواقع اإللكرتونية.

 ادلناقشة واحلوار.
تكليفات مناسبة يف بعض ادلوضوعات 

/ )  مقالة/ حبث مصغر / تلخيص 
 حلقات نقاش( 
 التعلم التعاوين.

 الزيارات ادليدانية. )إن أمكن (
 

تقومي مشاركات 
الطالب ومناقشاهتم 

 خالل احملاضرة.
امتحانات أعمال 

الفصل ) حتريري / 
 شفهي (.

 امتحان هنائية الفصل.
تقومي ما كلف به 

الطالب من  ) ورقة 
عمل / مقالة / حبوث 

 مصغرة(.
 

1.1 

بني ما أن يكون الطالب قادرًا على الربط  
درس من أحداث السرية النبوية وما ورد 
يف القرآن الكرمي من آيات تتعلق هبا، مما 

 يساعد على فهم القرآن الكرمي.

1.1 
العرب أن يكون الطالب قادرًا على استنتاج 

والدروس من السرية النبوية وحياول ربطها 
 باحلاضر.

من توثيق أن يكون الطالب متمكًنا  1.1
 أحداث السرية النبوية وحتليلها.

1،1 
بني أن يكون الطالب قادرًا على التمييز  

 وبعدها. حالة العرب قبل رسالة النيب 

1،1 
من مواجهة أن يكون الطالب متمكًنا من 
 .محالت التشويه واإلساءة للنيب 

1،1 
أن يكون الطالب قادرًا على استدعاء 

أساليب أعداء اإلسالم يف الكيد 
 للمسلمني يف العهد النبوي والربط بينها

1،1 
أن يكون الطالب قادرًا على تطبيق 

 منهجية البحث العلمي
 _العمل على حبوث ختدم ادلقرر

_مناقشة الطالب يف 
 حبثه .

_فحص البحث 
 وتقوديه .

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3
ادلالحظة الشخصية  التوجيه واإلرشاد خالل احملاضر.أن يكون الطالب قادرًا على التحلي  1.1
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باألخالق احلسنة يف تعامله مع زمالئه 
 وأساتذته.  

 إبراز أثر القدوة.
 إتاحة الفرصة للحوار وادلناقشة.

مصغر/  التكليفات ادلشرتكة: ) حبث
حلقة نقاش/ مقالة/ حبث يف ادلواقع 

 اإللكرتونية(. 
 برامج األنشطة.

 

 لتعامالت الطالب .
تقييم األعمال 

 ادلشرتكة.
 اللقاءات الفردية.

 

1.1 
دب ادلناقشة أن يكون الطالب متقًنا أل

 واحلوار.

 الروح اجلماعية لدى الطالب. تنمىأن  1،1

 الطالب بروح ادلبادرة. ىأن يتحل 1.1

1.1 
أن يكون الطالب قادرًا على تقدمي 

ملحوظاته وآرائه اإلجيابية لزمالئه ويتقبل 
 ذلك منهم.

أن يكون الطالب قادرًا على حتمل  1.1
 مسؤولية التعلم الذايت 

 _إشراك الطالب يف ادلناشط اجلماعية .
_تأليف فرق عمل إلجناز التمارين 

 ادلنزلية .
تكليف الطالب بالنظر يف بعض  _

 ادلسائل ودراستها.

_مالحظة  أداء 
الطالب أثناء ادلناقشة 

 واحلوار .
مراقبة مدى التزام _

الطالب بإجناز ادلهام 
 يف الوقت احملدد.

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

1.1 

التمكن من أن يكون الطالب قادرًا على 
الدخول على ادلواقع اإللكرتونية ادلتصلة 

 مبوضوعات السرية النبوية.
 

 
التمكن من الدخول على ادلواقع 
اإللكرتونية ادلتصلة مبوضوعات 

 السرية النبوية
التأكيد على االستفادة من جهاز 

احلاسب اآليل خالل احملاضرة واإلشارة 
 إىل بعض ادلواقع ادلتصلة بالسرية النبوية
تكليف الطالب بالبحث من خالل 

استعراض أعمال 
الطالب ادلسندة ذلم 
بالبحث من خالل 

 احلاسب اآليل.
ادلناقشة واالمتحان 

 الشفهي.
 

1.1 
على االتصال  يكون الطالب قادرًا أن

 واحلوار مع اآلخرين.
 

استخدام أن يكون الطالب قادرًا على  1.1
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االتصال عن طريق الربيد اإللكرتوين فيما 
 يعزز صلة الطالب وأساتذته وزمالئه

حمركات البحت اإللكرتونية عن بعض 
 ادلعلومات ادلتصلة بادلقرر.

إتاحة الفرصة للتواصل مع الطالب 
 عرب الربيد اإللكرتوين مع أستاذ ادلقرر. 

 
1.1 

إجادة أن يكون الطالب قادرًا على 
 استخدام الربامج احلاسوبية ادلتخصصة.

 

1.1 

إجادة قراءة أن يكون الطالب قادرًا على 
اخلرائط والبيانات التارخيية ادلتصلة مبوضوع 

 ادلقرر.
 

 حركية -المهارات النفس 5
 ال ينطبق 
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 خالل الفصل الدراسً:قٌاس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، اختباركتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، مثال: ) القٌاس ةمهم التقوٌم
 لخ(خطابة، تقدٌم شفهً، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقوٌم 
 النهائً

1   
 لمختلف أوجه الحضارة اإلسالمٌة فً الجزٌرة العربٌة.عرض 

  

 اختبار 2
 

12 12% 

 مشروع جماعً 3
 

  

 %12 15-1 إلقاء شفهً 4
 %12 12 عرض التكلٌف الذي أعده 5
   العلمٌة والفكرٌة فً الجزٌرة العربٌةالحٌاة عرض تقرٌر عن  6

 %12 12 اختبار 7
   مشروع جماعً 8

 
 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

الخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً وطاقم التدرٌس أعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

./ إعالن الساعات المكتبٌة لعضو هٌئة التدرٌس1  
. للطالب/ اإلرشاد األكادٌمً 2  
 ./ الندوات3
 / المحاضرات العامة.4

 

 . مصادر التعلّمـه

 يختار األستاذ اثنين من المصادر اآلتية: . الكتب المقررة المطلوبة:1
 السيرة النبوية , ابن ىشام. .1
 ابن كثير . البداية والنهاية , .2
 السيرة النبوية في ضوء مصادرىا األصلية مهدي رزق اهلل  .3
 العواصم من القواصم البن العربي .4
 لرحيق المختوم. صفي الرحمن المباركفوري.ا .5

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرىا(:. قائمة بمواد مرجعية أساسية 2 
 اليوجد

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرىا:3
 ( موقع السيرة النبوية اإللكترونيwww.alserah.net ) 
  ( موقع التاريخ اإللكترونيhttp://www.altareekh.com 

http://www.altareekh.com/
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 . أي مواد تعليمية أخرى مثل البرمجيات واألسطوانات المدمجة, والمعايير واللوائح المهنية:4
 برنامج موسوعة السيرة النبوية.  .1
 مكتبة السيرة النبوية. .2

 

 :المطلوبةو. المرافق 

المقاعد داخل القاعات  بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد
 الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرىا(:

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرىا(: .1
 طالًبا 55قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرىا(:مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات 
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددىا: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرىا, أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: استراتيجيات .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
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 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس -
 خاصة في مجلس القسم بصفتو العلمية لمناقشة تطوير المقررات عقد جلسات -
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء ىيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاىم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارىا -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين, -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في الم -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء ىيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا:-5
 المقرر.عمل تقرير فصلي عن  -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس لمعرفة رؤاىم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 ى تدرس المقرر نفسوالمقارنة المرجعية مع جامعات أخر  -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -
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