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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

يكون الحديث في هذا المقرر حول بعض موضوعات السيرة النبوية بشكل يختلف عن مادة السيرة العامة، 

ومن الموضوعات: مكانة السيرة النبوية، أهداف دراسة السيرة النبوية، عالمية الرسالة المحمدية، سمات 

 العهد المكي، سمات العهد النبوي، وموضوعات أخرى 
   الرئيس للمقرر اهلدف . 2

ألهميتها باعتبارها موضع القدوة للمسلمني، وللحديث بتوسع ومشولية عن  ؛ التوسع يف دراسة السرية

 موضوعات لن يتمكن أستاذ املادة من التعرض هلا خالل تدريس مادة السرية النبوية

 عليه الصالة والسالم من  بالقضايا الشائكة واملتعددة حول سرية الرسول  هدف هذا املقرر تعريف الطالبي

أخذ القدوة احلسنة واملثل األعلى واحلكم، وبيان أن اإلسالم ميكن تطبيقه عمليًا يف جمال احلياة مع 

التأكيد على أن اإلسالم صنع أقوى دولة على وجه األرض خالل ، مع   للحكم يف ظل الشريعة اإلسالمية

 .ر اخللفاء الراشدين، وما يزال قادرا على ذلك لو عاد املسلمون إىل تعاليم دينهمعص

 

 
 للمقرر:خمرجات التعلم . 3

 خمرجات التعلم للمقرر 
 رمز  

خمرج التعلم املرتبط  
   للربانمج

  املعارف 1
 3ع  السرية النبوية بفروعما املختلفةحيدد العلوم املساعدة ل دراسة  1.1
 5ع  الدولة اإلسالمية ل العمد النبوي وعوامل توهتايـَُعد ِّد عوامل تيام  1.2
1.3   
1...   
  املمارات 2

 1م  وفق الضوابط الشرعية  حيلل الحداث املرتبطة ابلسرية النبوية وينقدها نقداً موضوعياً  2.1
 4م  وسلميستنتج النتائج والدروس والعرب من سرية الرسول صلى هللا عليه  2.2
2.3   
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 خمرجات التعلم للمقرر 
 رمز  

خمرج التعلم املرتبط  
   للربانمج

2...   
  الكفاءات 3

 3ك  ل العمد النبوي يلتزم ابملعايري والضوابط الشرعية ل نقد وتقييم الحداث والشخصيات التارخيية 3.1
3.2   
3.3   
3...   

 
 املقرر   موضوعاتج.  

ساعات  تائمة املوضوعات م
 االتصال

 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه. - 1

   
2 

 2 عاملية الرسالة احملمدية. وضوعدراسة مل 2
 2 مسات العهد املكي ومميزاته.دراسة ملوضوع  3
 2 مسات العهد املدني والفرق بينه وبني العهد املكيدراسة ملوضوع  4
 2 أمية الرسول صلى اهلل عليه وسلم والعربة من ذلك.دراسة ملوضوع  5
 2 اليهود والنصارى من الرسول والرسالة.موقف أهل الكتاب من دراسة ملوضوع  6
 2 مواقف أهل النفاق خالل أحداث السرية ومواقفهم خالل األحداث.دراسة ملوضوع  7
 2 اختبار نصفي 8
 2 اجلهاد النبوي لنشر اإلسالم: أهدافه ووسائله وغاياتهدراسة ملوضوع  9

يهة، اجلوانب الرتبوية يف سرية النيب صلى دراسة ملوضوع  10 يهة الذات يهه وسهلم مثهل الرتب اهلل عل

 والرتبية للمواجهة اخلارجية، وأدب املعاملة وأساليب الرتبية
2 

عهة دراسة ملوضوع  11 يهه مباي قهدما عل لهل  ههذو الوفهود ا مهع  مهل  لهنيب يف التعا قهة ا الوفهود ورري

 ورريقة تعليمهم.
2 

 2 ودالئل وآيات النبوة الشمائل احملمدية واخلصائص النبويةدراسة ملوضوع  12
 2 زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم  دراسة ملوضوع  13

سههة مل 14 ضههوعدرا لههوم  و بههني الع تههاريخ و مههواد ال بههني  صههة  لههوم وخا بههني الع يههة  سههرية النبو نههة ال مكا

 اإلسالمية األخرى.
2 
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 2 أثر الرسالة ل احلضارات  15
 2 االختبار النهائي 16

 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

الســـرية النبويـــة بفروعمـــا حيـــدد العلـــوم املســـاعدة ل دراســـة  1.1
 املختلفة

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
ــام  ــل تيــ د ِّد عوامــ ــَ ــوي يـُعــ ــد النبــ ــالمية ل العمــ ــة اإلســ الدولــ

  وعوامل توهتا
 مناتشة  التكليفات والنقاشات 

…    
 املمارات 2.0

2.1 
حيلل الحداث املرتبطة ابلسرية النبوية وينقدها نقداً  

 وفق الضوابط الشرعية  موضوعياً 
 املناتشة  املناتشة 

2.2 
والعرب من سرية الرسول صلى هللا يستنتج النتائج والدروس  

 عليه وسلم
 املناتشة  املناتشة 

…    
 الكفاءات  3.0

يلتزم ابملعايري والضوابط الشـرعية ل نقـد وتقيـيم الحـداث  3.1
 ل العمد النبوي والشخصيات التارخيية

 مناتشة التكليف  تكليفات 

3.2    
…    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 الطلبة   تقييم أنشطة . 2

 توتي  التقييم يمي التق أنشطة م
 )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(  مجاعي، ورتة عمل، مشروع  تقدميي عرض  شفمي، ، ريري  اختبار) يم يالتق أنشطة . 3
 الطاليب: الكادميي والدعم    اإلرشادأنشطة    -هـ 

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

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

 إلكرتونيمقرر  املرجع الرئيس للمقرر 

-  

 املراجع املساندة 

 قائمة الكتب املطلوبة:  .1

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

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

 .م 1955 -هـ 1375

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

 .1989/ 1409 -طبعة: الثالثة ال

حتقيق وتعليق: حممد العيد ابن كثري، الفصول يف سرية الرسول،  -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،لسرية النبوية أرلس اشوقي أبو خليل،  -5

ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْيِق َقَواِعِد  السِّريُة النََّبويَُّة الصَّحْيَحُةالعمري،  مأكر -6

، مكتبة العلوم واحلكم، امُلَحدِّثْيَن ِفْي َنْقِد رَواَياِت السِّْيَرِة النََّبويَِّة

 املدينة املنورة.
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-  

 املصادر اإللكرتونية 

 وزارة الشؤون اإلسالمية السعوديةموقع 

 موقع التاريخ للدكتور حممد الشريف

 موقع قصة اإلسالم للدكتور راغب السرجاني

 .ابن كثري، البداية والنهاية، دار املعارف، بريوت، د، ت -
 صفحات التاريخ على مواقع التواصل االجتماعي  .2

 :(وغريها والتقارير الدورياتالكتب واملراجع املوصى باقتنائها ) .3

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

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

 .م 1955 -هـ 1375

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

 .1989/ 1409 -طبعة: الثالثة ال

حتقيق وتعليق: حممد العيد ابن كثري، الفصول يف سرية الرسول،  -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.

 دمشق،،  دار الفكر، أرلس 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 الدارة -7

 جملة العرب -8

 جملة اجلمعية التارخيية السعودية .4

  قصة اإلسالم د. راغب السرجانيموقع  -

 األلوكة.موقع  -

 

 أخرى  

 إىلنقله  املغول،جامع التواريخ: تاريخ : رشيد الدين فضل اهلل اهلمداني -

، وزارة راجعه وقدم له حيي اخلشاب ،العربية حممد صادق نشأت

 م.1960، الثقافة واإلرشاد القومي، مصر 

، دار الفكر املغوليحافظ محدي: الشرق اإلسالمي قبيل الغزو  -

 .م1950العربي، القاهرة، 
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، دار الفكر العربي، حافظ محدي: الدولة اخلوارزمية واملغول -

 القاهرة، د، ت.

 علي عودة الغامدي: بالد الشام قبيل الغزو املغولي. -

هـ /  772-602يلخانيني تاريخ املغول العظام واإل: حممد سهيل رقوش -

، ، دار النفائس، بريوتم 1355-1253هـ /  756-651م  1206-1370

  م.2007

العالقات بني املغول وأوروبا وأثرها على العامل  :عادل امساعيل هالل -

، القاهرة، ني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، عاإلسالمي

  . م1997االوىل  الطبعة

 م1967بريوت  -دار الكتاب العربي  -الكامل يف التاريخ ، بن األثري ا
السيوري: تاريخ اخللفاء، حتقيق: إبراهيم صاحل، دار صادر، بريوت، 

 م.1997هـ/1417، 1ط 

 .ابن كثري، البداية والنهاية، دار املعارف، بريوت، د، ت -

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك )تاريخ الطربي( دار املعارف، بريوت،  -

 .د، ت

 م.1987علمية، ابن األثري، الكامل يف التاريخ،  دار الكتب ال   -

اريخ الدعوة اإلسالمية يف عهد النيب واخللفاء أمحد فؤاد سيد،  -

 م.1994، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الراشدين

علي إبراهيم حسن، التاريخ اإلسالمي العام، النهضة املصرية، 

 القاهرة، د، ت.

صابر حممد دياب، تاريخ الدولة اإلسالمية يف عصر الراشدين، دار 

 م.1991القاهرة،  الثقافة،

أكرم ضياء العمري، عصر اخلالفة الراشدة، مكتبة العبيكان،  -

 هـ.1434الرياض، 

حممد إبراهيم أبا اخليل: حقيقة اخلالق بني أمري املؤمنني علي رضي  -

اهلل عنه و عائشة و الزبري و رلحة رضي اهلل عنهم عام اجلمل : دراسة 

 م.2006هـ/1427،حتليلية على ضوء الروايات الصحيحة 

لهدار الثقافيهة  - يهة اإلسهالمية، ا لهة العرب تهاريخ الدو عبد  احلميهد حسهني محهودة، 

 للنشر، القاهرة، د، ت
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 املطلوبة: املرافق والتجميزات . 2
 متطلبات املقرر  العناصر 
 املرافق 

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

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

 التقنية  التجميزات 
  الذكية، السبورة    البياانت،عرض   )جماز

 الربجميات( 

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

 .توضيحيةخرائط ورسوم  - تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) جتميزات 
 
 ملقرر: اجودة  تقومي ز.  

 يم قيحترق الت  ون املقيم جماالت التقومي  

 فاعلية التدريس
 الطالب  -
 زايرات املراجع النظري -

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات  -

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

االختبـــــــارات مراجعـــــــة نتـــــــائج  -
 النصفية والنمائية

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

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