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   الدراسي:التعريف ابملقرر أ.  
 ساعتان  املعتمدة: الساعات  . 1
 املقرر نوع . 2
   أخرى √ متطلب قسم   متطلب كلية  متطلب جامعة   أ. 
    اختياري √   إجباري ب.
 يقدم فيه املقرر  الذي / املستوى   السنة. 3
 ستوى األول امل

 

 )إن وجدت( . املتطلبات السابقة هلذا املقرر  4
 ال يوجد 
 
 وجدت(  )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر  . 5

 ال يوجد 
 
 )اخرت كل ما ينطبق( . منط الدراسة 6

 النسبة   عدد الساعات التدريسية  الدراسة منط  م
 %100 32 احملاضرات التقليدية  1
   التعليم املدمج   2
   التعليم اإللكرتوين   3
   التعليم عن بعد   4
     أخرى 5

 
 
 مستوى الفصل الدراسي(  )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم  النشاط  م
 ساعات االتصال

 32 حماضرات  1
  ستوديو امعمل أو  2
  دروس إضافية  3
  تذكر( ى )أخر  4
 32 اإلمجال  

 ساعات التعلم الخرى* 
 1 ساعات االستذكار  1
 1 الواجبات  2
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 1 املكتبة  3
 1 املشاريع  /إعداد البحوث 4
 - ( )تذكر أخرى   5
 4 اإلمجال  

، ويشـــمل :لـــ : مجيـــع أنشـــطة الـــتعلم، ماـــل: ســـاعات للمقـــررهـــي مقـــدار الوتـــ  املســـتامر ل النشـــاحتات الـــت تســـمم ل  قيـــق خمرجـــات الـــتعلم * 
 االستذكار، إعداد املشاريع، والواجبات، والعروض، والوت  الذي يقضيه املتعلم ل املكتبة

 

 التعليمية: املقرر وخمرجاته  هدف  -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يدرس المقرر جغرافية الجزيرة العربية وأحوالها قبيل بعثةة الببةص ىةهللا  ل ههللايةل و ةهللا ي رة  يةدرس الع ةر 

المكةص نبةةال و اة الر ةةو  ىةةهللا  ل ههللايةةل و ةةهللا  وعثةة، ل حبة  بعثبةةلي والبعثةةة رةة  الةةدهوة واوريهةةا ال ةةر  

نيةي والمؤاخةةاة بةةيس المهةةاجريس والجهةةر  حبةة  الهجةةرةي  رةة  يةةدرس العهةةد المةةدعص نةةس قيةةا  الدولةةة ا  ةةا

واألع اري والمعاهدات نع اليهواي ر  يبباو  البعوث وال رايا والغزواتي حب  وفا ل ىةهللا  ل ههللايةل و ةهللا ي 

 نع  قدي  لمحات هس شمائهللال وأخاقل وحقوقلي وزوجا ل الطاهرات 
   اهلدف الرئيس للمقرر . 2
وأسلوب دعوته من  ونشأته،كمعرفة نسبه ومولده  شاملة،معرفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معرفة  -1

وحمبته اليت ينبغي أن ُتمأل بها  منه،تلك املعرفة اليت تورث القرب  وسلم،بعثته إىل وفاته صلى اهلل عليه 

 وجل.القلوب بعد حمبة اهلل عز 
معرفة هديه صلى اهلل عليه وسلم يف األمور كلها ، هديه يف املنام والطعام والشراب والنكاح ، هديه يف  -2

احلل والرتحال ، هديه يف السلم واحلرب ، هديه يف التعامل مع ربه ومع نفسه ومع املخلوقني ، هديه يف 

لتعامل مع املوافقني واملخالفني ، هديه يف الرتبية والتعليم والدعوة واإلرشاد ، هديه يف كل ما حيتاجه البشر ا

، مما يرتتب على ذلك حمبته صلى اهلل عليه وسلم واتباعه واالقتداء به ، وتلك عبادة واجبة ال بد منها ، وهي 

يعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما } قل أطيعوا اهلل وأط سبيل إىل اهلداية ، قال تعاىل:

 (.54)النور :   محلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إال البالغ املبني }

تلك الدروس اليت ُتؤخذ من  األمان،وتوصله إىل بر  الطريق،اليت تضيء للسالك  والعرب،أخذ الدروس  -3

 وجلميع الفئات. ال،األحوسريته صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع 

 الشريفة.الوقوف على التطبيق العملي ألحكام اإلسالم اليت تضمنتها اآليات الكرمية واألحاديث  -4

 ويزيده.مما يقوي اإلميان  وسلم،الوقوف على دالئل معجزاته صلى اهلل عليه  -5

ي تبقى السرية صفحات وبالتال غريه،حتى ميّيز عن  وسلم،معرفة الصحيح الثابت عنه صلى اهلل عليه  -6

 احلاقدين.وتزييف  الغالني،بعيدة عن غلو  احلقيقة،بيضاء كما هي 

 متاثلها،فلم ولن جتد سرية أحٍد ممن خلق اهلل  ومشائل،بيان ما كان عليه هذا القائد العظيم من صفات  -7

}لقد كان لكم  :قال تعاىل اإلنسان،فهو قدوة يف كل شيء حيتاجه  عليها،فضاًل عن أن تنافسها وتزيد 

 (.211 األحزاب:) يف رسول اهلل أسوٌة حسنة}

 وأخالقًا. وشريعة، عقيدة، اإلسالم،معرفة  -8
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 النبوية.وشرح السنة  الكريم،االستعانة بدراسة السرية يف تفسري القرآن  -9

 ذلك.مسلم وكافر، معاهد وخائن وغري  وعدو،معرفة موقف اإلسالم وتعامله مع مجيع الناس من صديق  -10
 
 للمقرر:خمرجات التعلم . 3

 خمرجات التعلم للمقرر 
 رمز  

خمرج التعلم املرتبط  
   للربانمج

  املعارف 1
 2ع  يعرف املصطلحات املرتبطة بسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  1.1
 3ع   السرية النبوية الشريفةحيدد العلوم املصدرية والعلوم املساعدة ل دراسة  1.2
 5ع  وأسس تيام الدولة اإلسالمية ل عمد الرسول )ص( وعوامل جناحمايعدد عوامل  1.3
1...   
  املمارات 2

 1م  وينقدها نقداً موضوعياً  الت مرت هبا سرية الرسول )ص(  حيلل الحداث التارخيية 2.1
 4م  لفمم احلاضر واستشراق املستقبل سرية الرسول )ص(يستنتج النتائج والدروس والعرب من  2.2
2.3   
2...   
  الكفاءات 3

الــت تســاعدد ل دراســة الســرية النبويــة كمواتــع اإلنرتنــ  واملوســوعات يســتمدم التقنيــات احلدياــة  3.1
 التارخيية 

 2ك 

3.2   
3.3   
3...   
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 املقرر   موضوعاتج.  

ساعات  تائمة املوضوعات م
 االتصال

1 

 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه.  -
 0جغرافية بالد العرب مع الرتكيز على احلجاز  أواًل: 
 0حملة عن اتريخ بالد العرب قبل بعثة الرسول عليه الصالة والسالم  اثنياً:

 

2 

2 
 مكة املكرمة ومركزها الديين والسياسي واالقتصادي قبل اإلسالم  اثلثاً: 

 2 مكانة مكة املكرمة، وحرمتها، وحدود احلرم

3 

 -:بعثتهمن مولده إىل   الرسول رابعاً:
شدددأته  لدددده ون صددددر  }مو لدددب  }شدددق ال بدددي طا مددده أ مدددع ع شدددام  تددده إىل ال هدددور  }رحل ظ

سدفره  }حلف الفصول  }اشرتاكه يف حرب الفجار  }شخصيته يف اجملتمع املكي 

الطريقة اليت  -موقفه من وضع احلجر األسود  }يف جتارة السيدة خدجية وزواجه منها 

 0كان يتعبد بها قبل البعثة 

2 

4 
 النبوية: البعثة  خامساً:

 0خصائص الرسالة ويربز فيه عاملية الدعوة   –فرتة الوحي   –نزول جربيل عليه يف الغار  –مراتب الوحي 
 

2 

5 

 -: العهد املكي :   سادساً 
 0موقف قريش من الدعوة   –اجلهر ابلدعوة   –الدعوة سراً     -أ

صحيفة املقاطعة    –تفنيد قصة الغرانيق    –وعمر رضي هللا عنهما  إسالم محزة   –اهلجرة إىل احلبشة     -ب
 0خروجه إىل الطائف  –عام احلزن   –
  

2 

6 
 0التخطيط للهجرة إىل املدينة   –بيعتا العقبة   –دعوة القبائل   –اإلسراء واملعراج  -ج 
 0خصائص الدعوة يف العهد املكي     -د

 
2 

 2 اختبار نصفي 7

8 

 العهد املدين :  سابعاً:
العهد بني املسلمني   –املؤاخاة  –املسجد   –أسس قيام الدولة اإلسالمية   –أول العهد بيثرب     -أ

 0واليهود  
 0خصائص الدعوة يف العهد املدين   -ب

2 

9 
 :السرااي العرض من  –مشروعية القتال    –اثمناً: أهم السرااي والغزوات  

سرية عبد هللا بن جحش وأثرها يف    –سرية سعد بن أيب وقاص   –سرية عبيدة بن احلارث  –سرية محزة 
 0قريش 

2 
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 –غزوة العشرية  –غزوة سواط  –غزوة األبواء 
 2 إخالء بين قينقاع عن املدينة –من القرآن الكرمي اإلمدادات اإلهلية يف بدر  –غزوة بدر الكربى  10
 2 غزوة بدر الصغرى  –غزوة ذات الرقاع  –إجالء بين النضري  –غزوة أحد  11

غوزوة  –غزوة بين املصطلق وحديث األفك من سوورة النوور  –القضاء على يهود بين قريظة  –غزوة اخلندق  12
 2 غزوة الغابة  –بين حليان 

 2 عمرة القضاء –فتح خيرب والفراغ من أمر اليهود  –احلديبية ونتائجه صلح  13

14 

غزوة  –غزوة حنني والطائف   –فتح مكة   –غزوة مؤتة  –مكاتبة امللوك واحلكام   –انتشار الدعوة   اتسعاً:
 0حجة الوداع  –عام الوفود   –تبوك وجيش العسرة 

 عاشراً: انتقال الرسول إىل الرفيق األعلى: موقف الصحابة من حادث الوفاة 
 

2 

 2 االختبار النهائي 15
 32 اجملموع 

 
 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق  وحترقخمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس   ربط  . 1
 يم يالتق حترق  التدريس   اسرتاتيجيات خمرجات التعلم   رمز ال

 املعارف  1.0

يعرف املصطلحات املرتبطة بسرية الرسول صلى هللا عليه   1.1
 وسلم  

 أسئلة  احملاضرات 

الســرية حيــدد العلــوم املصــدرية والعلــوم املســاعدة ل دراســة  1.2
  النبوية الشريفة

 مناتشة  التكليفات والنقاشات 

وأسس تيام الدولة اإلسالمية ل عمد الرسول يعدد عوامل  1.3
 )ص( وعوامل جناحما

  مناتشة التكليفات والنقاشات

 املمارات 2.0

2.1 
حيلل الحداث التارخيية الت مرت هبا سرية الرسول )ص(  

 وينقدها نقداً موضوعياً 
 املناتشة  املناتشة 

2.2 
يســتنتج النتــائج والــدروس والعــرب مــن ســرية الرســول )ص( 

 لفمم احلاضر واستشراق املستقبل
 املناتشة  املناتشة 

…    
 الكفاءات  3.0

3.1 
الــت تســاعدد ل دراســة الســرية يســتمدم التقنيــات احلدياــة 

 النبوية كمواتع اإلنرتن  واملوسوعات التارخيية 
 مناتشة التكليف  تكليفات 



 

 
8 

 يم يالتق حترق  التدريس   اسرتاتيجيات خمرجات التعلم   رمز ال
3.2    
…    
 
 الطلبة   تقييم أنشطة . 2

 يمي التق أنشطة م
 توتي  التقييم
 )ابلسبوع( 

 النسبة  
 يم يالتقدرجة   إمجالمن 

 % 20 مستمر املناتشات الصفية والوراق والبحوث 1
 % 20 عاشر ال االختبار النصفي 2
 % 60 السادس عشر  االختبار النمائي 3
4    
5    
 اخل(  ، مشروع مجاعي، ورتة عملتقدميي عرض  شفمي، ، ريري  اختبار) يم يالتق أنشطة . 3
 الطاليب: الكادميي والدعم    اإلرشادأنشطة    -هـ 

 مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا.ساعات  -
 . اخلاصة وفًقا حلاجتمم   واملتطلبات ختصيص ساعات إضافية للطالب :وي احلاالت  -

   واملرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر تائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 

مت اعتماد مقرر إلكرتوني للمقرر قام بإعداده األستاذ الدكتور  -

 سعد املوسى

بن  دد. حممصحيح األثر ومجيل العرب يف سرية خري البشر تأليف  -

ه وهو من مطبوعات اجلامعة وقد قرره ئصامل السلمي وزمال

 اجمللس العلمي باجلامعة

 املراجع املساندة 

 قائمة الكتب املطلوبة:  ي1

شركة ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق: مصطفى السقا، وآخران،  -1

لطبعة: الثانية، ا ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده مبصر

 .م 1955 -هـ 1375

 ،بريوت }دار األعلمي ، قيق: مارسدن جونسحت ،املغازيالواقدي،  -2

 .1989/ 1409 -طبعة: الثالثة ال

حتقيق وتعليق: حممد العيد رسول، ابن كثري، الفصول يف سرية ال -3

الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة علوم القرآن ،اخلطراوي، حميي الدين مستو
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 .هـ 1403

بريوت  والتوزيع، سرية النبوية دار املعرفة للطباعة والنشر ابن كثري، ال -4

 ، د، ت.

 ،  دار الفكر، دمشق،أطلس السرية النبوية شوقي أبو خليل،  -5

ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْيِق َقَواِعِد  السِّريُة النََّبويَُّة الصَّحْيَحُةالعمري،  مأكر -6

، مكتبة العلوم واحلكم، امُلَحدِّثْيَن ِفْي َنْقِد رَواَياِت السِّْيَرِة النََّبويَِّة

 املدينة املنورة.

-  

 املصادر اإللكرتونية 

 :التواصل االجتماعي وغريهامواقع اإلنرتنت ومواقع واإللكرتونية  املواد

 موقع وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية

 موقع التاريخ للدكتور حممد الشريف

 موقع قصة اإلسالم للدكتور راغب السرجاني

 أخرى  

  

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )2

شركة ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق: مصطفى السقا، وآخران،  -1

لطبعة: الثانية، ، امكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده مبصر

 .م 1955 -هـ 1375

 ،بريوت }دار األعلمي ، قيق: مارسدن جونسحت ،املغازيالواقدي،  -2

 .1989/ 1409 -طبعة: الثالثة ال

حتقيق وتعليق: حممد العيد رسول، ابن كثري، الفصول يف سرية ال -3

الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة علوم القرآن ،اخلطراوي، حميي الدين مستو

 .هـ 1403

بريوت  والتوزيع، سرية النبوية دار املعرفة للطباعة والنشر ابن كثري، ال -4

 ، د، ت.

 ،  دار الفكر، دمشق،أطلس السرية النبوية شوقي أبو خليل،  -5

ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْيِق َقَواِعِد  السِّريُة النََّبويَُّة الصَّحْيَحُةالعمري،  مأكر -6

، مكتبة العلوم واحلكم، امُلَحدِّثْيَن ِفْي َنْقِد رَواَياِت السِّْيَرِة النََّبويَِّة

 املدينة املنورة.

 .جملة اجلمعية التارخيية السعودية
 
 املطلوبة: املرافق والتجميزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر 
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 متطلبات املقرر  العناصر 
 املرافق 

،  العرض  الدراسية، املمتربات، تاعات القاعات)
 إخل( ...  تاعات احملاكاة 

 حتالًبا  40تاعة دراسية مؤثاة ال يزيد عدد الطالب هبا عن   -

 التقنية  التجميزات 
  الذكية، السبورة    البياانت،عرض   )جماز

 الربجميات( 

 جماز حاسب آل  -
 data showجماز  -
 بشبكة اإلنرتن    WiFiجماز اتصال السلكي  -
 سبورة :كية  -

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التمصص(أخرى ) جتميزات 
 
 ملقرر: اجودة  تقومي ز.  

 يم قيحترق الت  ون املقيم جماالت التقومي  

 الطالب  - فاعلية التدريس
 النظريزايرات املراجع  -

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات  -

أعضــاء هيئــة التــدريس مــن داخــل القســم/  فاعلة حترق تقييم الطالب
 من التسام املناظرة

مراجعـــــــة نتـــــــائج االختبـــــــارات  -
 النصفية والنمائية

ــة ل  - ــاح الطلبــ ــبة جنــ ــاس نســ تيــ
ــررات  ــة ابملقــــــــ ــرر مقارنــــــــ املقــــــــ
 الخرى الت يدرسما الطالب.

ــن  - ــتقل مـــــ ــارج تقـــــــومي مســـــ خـــــ
 الربانمج

 

أعضــاء هيئــة التــدريس مــن داخــل القســم/  مدى  صيل خمرجات التعلم للمقرر
 من التسام املناظرة

مراجعـــــــة نتـــــــائج االختبـــــــارات  -
 النصفية والنمائية.

بحوث والتقارير الت مراجعة ال -
 يقدمما الطالب.

ــارات  - ــة أوراق االختبـــــــ مراجعـــــــ
للتأكـــــــــــــد مـــــــــــــن اســـــــــــــتيفائما 

ــة، ملواصــفات الورتــة  االمتحاني
 وتياسما ملمرجات التعلم.

 إخل( مصادر التعلم ...  للمقرر، خمرجات التعلم فاعلة حترق تقييم الطالب، مدى  صيل  ، فاعلية التدريس )مال. جماالت التقومي  
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  ديدها(  تمي)  أخرى   ،ري ظاملراجع الن   الربانمج،تيادات    التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،   وناملقيم
 )مباشر وغري مباشر( يم  قيحترق الت 

 
 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 دراسات االسالميةجملس تسم ال جمة االعتماد 
  رتم اجللسة 
  اتريخ اجللسة 

 


