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 : ب( األهداف



 الرئيس؟ . هدف المقرر 1

وأسلوب دعوته   ونشأته،كمعرفة نسبه ومولده  شاملة،معرفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معرفة  -1
تلك المعرفة التي تورث القرب منه ، ومحبته التي ينبغي أن   وسلم،من بعثته إلى وفاته صلى هللا عليه 

 تُمأل بها القلوب بعد محبة هللا عز وجل . 
معرفة هديه صلى هللا عليه وسلم في األمور كلها ، هديه في المنام والطعام والشراب والنكاح ، هديه   -2

والترحال ، هديه في السلم والحرب ، هديه في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع المخلوقين ، هديه  في الحل 
في التعامل مع الموافقين والمخالفين ، هديه في التربية والتعليم والدعوة واإلرشاد ، هديه في كل ما  

ء به ، وتلك عبادة واجبة  يحتاجه البشر ، مما يترتب على ذلك محبته صلى هللا عليه وسلم واتباعه واالقتدا
} قل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما   ال بد منها ، وهي سبيل إلى الهداية ، قال تعالى: 

 . ( 54)النور :   حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إال البالغ المبين { 
تلك الدروس التي تُؤخذ   األمان، وتوصله إلى بر  طريق، الالتي تضيء للسالك  والعبر،أخذ الدروس  -3

 ولجميع الفئات.  األحوال،من سيرته صلى هللا عليه وسلم في جميع 
 الشريفة. الوقوف على التطبيق العملي ألحكام اإلسالم التي تضمنتها اآليات الكريمة واألحاديث  -4
 ويزيده. ي اإليمان مما يقو  وسلم، الوقوف على دالئل معجزاته صلى هللا عليه   -5
وبالتالي تبقى السيرة صفحات   غيره، حتى يميّز عن  وسلم، معرفة الصحيح الثابت عنه صلى هللا عليه  -6

 بعيدة عن غلو الغالين ، وتزييف الحاقدين .  الحقيقة،بيضاء كما هي 
  تماثلها، ق هللا فلم ولن تجد سيرة أحٍد ممن خل وشمائل،بيان ما كان عليه هذا القائد العظيم من صفات  -7

}لقد كان لكم في   قال تعالى:  اإلنسان، فهو قدوة في كل شيء يحتاجه  عليها،فضالً عن أن تنافسها وتزيد 
 (. 211  األحزاب:) رسول هللا أسوةٌ حسنة{ 

 وأخالقاً.  وشريعة،   عقيدة،  اإلسالم،معرفة  -8
 نبوية. الوشرح السنة  الكريم، االستعانة بدراسة السيرة في تفسير القرآن  -9

مسلم وكافر، معاهد وخائن وغير   وعدو،معرفة موقف اإلسالم وتعامله مع جميع الناس من صديق   -10
 ذلك.

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية   الدراسي. المقرروتحسين بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير  اذكر-2
 كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   في المحتوى المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 

 العمل على تحويل المقرر إلى مقرر إلكتروني 

    

 

مستخدمة في النشرة  المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 
 التعريفية أو الدليل(.  

   توصيف عام للمقرر: 

 

يدرس المقرر جغرافية الجزيرة العربية وأحوالها قبيل بعثة النبي صلى هللا عليه  ولهل ث  ه  يهدرس الع هر 

المكي منذ والدة الرلهو  صهلى هللا عليه  ولهل  وه هتى  حثهى بعثثه ث والبعثهة  ه  الهدعوة ودوريهها ال هر  

حثى الهجهرة.   ه  يهدرس العههد المهدهي مه  قيهاة الدولهة اولهمميةث والم الهاة بهي  المههاجري  والجهر  



واأله ارث والمعاهدات مع اليهودث    يثناو  البعوث وال رايا والغزواتث حثى وفاى  صلى هللا علي  ولهل ث 

 مع ىقدي  لمحات ع  شمائل  وألمق  وحقوق ث وزوجاى  الطاهرات.

 

 

 

 تناولها:   التي ينبغي الموضوعات -1

عدد  قائمة الموضوعات 
 األسابيع 

ساعات 
 التدريس  

 0:ًجغرافيةًبالدًالعربًمعًالرتكيزًعلىًاحلجازًًًًًًًًأولًا
 0حملةًعنًاتريخًبالدًالعربًقبلًبعثةًالرسولًعليهًالصالةًوالسالمًًً:ًًًًًًًاثنياًا
 :ًمكةًاملكرمةًومركزهاًالديينًوالسياسيًوالقتصاديًقبلًاإلسالًمًًًًًًاثلثاًا

 مكانة مكة المكرمة، وحرمتها، وحدود الحرم. 

2 4 

 -: منًمولدهًإىلًبعثته :ًالرسوًلًًًًًرابعاًا
ظهور   –رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب   –شق الصدر  –مولده ونشأته  

  –حلف الفصول  –اشتراكه في حرب الفجار  –شخصيته في المجتمع المكي 
موقفه من وضع الحجر األسود   –سفره في تجارة السيدة خديجة وزواجه منها 

 0الطريقة التي كان يتعبد بها قبل البعثة   -

1 2 

 :ًالبعثةًالنبويةًً:ًًًخامساًا
خصائصًالرسالةًويربزًفيهًعامليةًًً–فرتةًالوحيًًً–نزولًجربيلًعليهًيفًالغارًً–مراتبًالوحيً

 0الدعوةً
 

1 2 

 -: :ًالعهدًاملكيًًًًسادساًا
 0موقفًقريشًمنًالدعوةًًً–اجلهرًابلدعوةًًً–الدعوةًسرااًًًًً-أ

صحيفةًًًً–تفنيدًقصةًالغرانيقًًًً–إسالمًمحزةًوعمرًرضيًهللاًعنهماًًً–اهلجرةًإىلًاحلبشةًًًًً-ب
 0خروجهًإىلًالطائفًً–عامًاحلزنًً–املقاطعةًً

ًً 

1 2 

 0التخطيطًللهجرةًإىلًاملدينةًًً–بيعتاًالعقبةًًً–دعوةًالقبائلًًً–اإلسراءًواملعراجًً-جً
 0خصائصًالدعوةًيفًالعهدًاملكيًًًًً-د
 

1 2 

 :ًالعهدًاملدينًً:ًسابعاًا
العهدًبنيًًً–املؤاخاةًً–املسجدًًً–أسسًقيامًالدولةًاإلسالميةًًً–أولًالعهدًبيثربًًًًً-أ

 0املسلمنيًواليهودً
 0خصائصًالدعوةًيفًالعهدًاملدينًًً-ب

1 2 

 2 1 اختبار نصفي 



 : العرضًمنًالسرااًيً–مشروعيةًالقتالًًًً–اثمناا:ًأهمًالسراايًوالغزواتًً
سريةًعبدًهللاًبنًجحشًًًً–سريةًسعدًبنًأيبًوقاصًًً–سريةًعبيدةًبنًاحلارثًً–سريةًمحزةً

 0وأثرهاًيفًقريشً
 –غزوةًالعشريةًً–غزوةًسواطًً–غزوةًاألبواءًً

1 2 

 4 1 إخالءًبينًقينقاعًعنًاملدينًةً–القرآنًالكرميًاإلمداداتًاإلهليةًيفًبدرًمنًً–غزوةًبدرًالكربىًً

 4 1 غزوةًبدرًالصغرىًًً–غزوةًذاتًالرقاعًًًً–إجالءًبينًالنضريًًً–غزوةًأحدً

غزوةًبينًاملصطلقًوحديثًاألفكًمنًسورةًالنورًًً–القضاءًعلىًيهودًبينًقريظةًً–غزوةًاخلندقًً
 غزوةًالغابةًًً–غزوةًبينًحليانًًً–

1 2 

 2 1ًعمرةًالقضاًءً–فتحًخيربًوالفراغًمنًأمرًاليهودًًً–صلحًاحلديبيةًونتائجهًً

غزوةًحننيًًً–فتحًمكةًًً–ًغزوةًمؤتًةً–مكاتبةًامللوكًواحلكامًًً–:ًانتشارًالدعوةًًًًًًاتسعاًا
 0حجةًالوداعًًً–عامًالوفودًًً–غزوةًتبوكًوجيشًالعسرةًً–والطائفًً

 

1 2 

ًكثرياتً :ًدوافعًزواجًالرسوًلًًًعاشراًا أبمًاملؤمننيًزينبًًًحتقيقًالغرضًمنًزواجهًًً–منًنساء
 0بنتًجحشً

 

1 2 

 0حادثًالوفاةًموقفًالصحابةًمنًًً: إىلًالرفيقًاألعلى حاديًعشرً:ًانتقالًالرسوًل
 

1 2 

 32 16 0صفاتًالرسولًوأخالقهًومشائلهً

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  -2

  دروس  محاضرات  
 إضافية 

المجمو  أخرى العملي معامل 
 ع

 2     2 ساعات التدريس 

 32     32 معتمدة ساعات 

 

 
 خالل األسبوع؟ يقوم بها الطالب    )خاصة(إضافية . ساعات تعلم 3

 

 
ً ل. مخرجات التعلم 4   استراتيجيات وقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا

 ها: تدريس

 



 . اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

المناسبة  في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا 
 . نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)

ا   . أمولة ومع مخرجات التعلم المالقياس  طرق مع  وتتسق  التي تناسب  ضع استراتيجيات التدريس   :ثانيا
ا  أن تتسق مخرجات بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  ى قياس التي تساعد علناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثا

، مع مالحظة  لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها تعلم المقرر المستهدفة وطرق 
 . من مجاالت التعلم أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال 

 
  



 طرق القياس  اسرتاتيجيات تدريس املقرر  وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم  م
 املعرفة  1

1-1 ً ًهللا ًرسول ًوسرية ًشخصية ًًمعرفة ًًشاملةً،معرفة
كمعرفةًنسبهًومولدهًونشأتهً،ًوأسلوبًدعوتهًمنًبعثتهًً

،ًتلكًاملعرفةًاليتًتورثًالقربًمنهً،ًوحمبتهًًإىلًوفاتهً
 القلوبًبعدًحمبةًهللاًعزًوجلًً.اليتًينبغيًأنًُتمألًهباً

وأوراقًًًالتقاريرً،إعدادًًًاحملاضرة،
 البحثًً.

ًالتقاريًر
 املناقشًة

،ًمماًيقويًاإلميانًًًًالوقوفًعلىًدلئلًمعجزاتهًً 1-2
 ويزيدًه

احلوار،ًواملناقشة،ًاستخدامًالوسائلًً
 التعليميةًاملناسبةً.

 التقاريًر
 املناقشًة

 املهارات اإلدراكية  2
ًالقدرةًعلىًاملالحظةًوفهمًوحتليلًاملشكالت 2-1

 
ً.ًًواملناقشًةاحلوارً

نقاشًًً)جمموعاًتورشةًالعملً
 صغرية(ً.

ًًوعرضًالتقاريرإعدادً
ًالبحثيةً.

مالحظةًالطلبةًً
بعدًًًوالتعقيبًعليهم
 عرضًالبحثً.

تنميةًمهاراتًالتفكريًوالنقدًوحلًًًيعرفًاسرتاجتياًت 2-2
 املشكالتً.

ًالتعلمًالتعاوينً.
 

 الختباراتًالتحريريةًً
 األسئلةًالشفويةً.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية   3
ًالقدرةًعلىًممارسةًمهاراتًالتواصلًمعًاآلخرينً. 3-1

 حبثيً.القدرةًعلىًالعملًضمنًفريقًمجاعيًإلجنازًتقريرً
تكوينًفريقًعملًإلجنازًالتكليفاتًً

 ً.والتقاريرًالبحثيةداخلًالقاعةً
تقوميًالطالبًإثناءًًً-

ًممارستهًللعملًاجلماعيً.
مالحظةًتفاعلًً-

الطالبًمعًالزمالءًأثناءًً
 نقدًالعملًالفينً.

ًالقدرةًعلىًقيادةًفريقًالعملً. 3-2
أمامًًًًواألفكارًاملختلفةالقدرةًعلىًالتعبريًعنًاآلراءًً

 الزمالءً.

ًمناقشاتًمجاعيةً.
 وحتليلهاً.ًعرضًأعمالًوموضوعاًت

تقوميًاإلعمالًالفنيةًً
ًًواجلماعيةًبشكًلالفرديةً
 دوريً.

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ًكتبًًأملعرفةًًالتصالِتًواملعلوماتًِاستخدامًتقنيِةً 4-1 همًما

 ًًالرسولًًًسريةعنً
ًوالواجباًتتسجيلًاحملاضراتًً

تشجيعًالطالبًعلىًتصفحًً
ًًصفاتًالرسولًًالنرتنتًومعرفةًً

 وأخالقًه

املتابعةًاملستمرةًمنًً
خاللًالنقشاتًً

واألسئلةًالشفهيةًحولًً
 القضيًة



ملعرفةًًًواإلحصائّيِةًاألساسيةاستخدامًاألساليبًاحلسابيةً 4-2
 أحداثًالسريةًالنبويًة

تشجيعًالطالبًعلىًمقارنةًأعمالهًً
البحثيةًإبعمالًآخرينًمنًخاللًً

 النرتنتًً.

 متابعةًأعمالًالطلبةًً

 حركية   - املهارات النفس  5
   لًيوجدًً 5-1
   لًيوجًد 5-2

  

 

   
 
 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام   -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع  مثال: )  القياس ةمهم التقويم 
 لخ( ، خطابة، تقديم شفهي، إجماعي، اختبار

األسبوع  
 المحدد له

نسبته من  
 التقويم النهائي 

1   
 االختبار الدوري األول 

 8 20 % 

2  
 تقديم ورقة بحثية 

10 20 % 

3  
 االختبار النهائي 

16 60 % 

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

 : همدعماالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

الخاص لكل  لالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   اقد مذكر ا) طالب 

 

 . مصادر التعلّمـه

 : الكتب المقررة المطلوبة 
ه وهو من  ئصحيح األثر وجميل العبر في سيرة خير البشر تأليف د.محمد بن صامل السلمي وزمال

 بالجامعة مطبوعات الجامعة وقد قرره المجلس العلمي 

   قائمة الكتب المطلوبة: .1



 ابن كثير الفصول في سيرة الرسول، والسيرة النبوية له. سيرة ابن هشام، مغازي الواقدي، و -1

 أطلس السيرة النبوية لشوقي أبو خليل  -2

 السيرة النبوية الصحيحة د.أكرم العمري  -3

 صحيح السيرة النبوية إبراهيم العلي  -4

 الشامي من معين السيرة صالح أحمد  -5

 قضايا ومباحث في السيرة النبوية سليمان بن حمد العودة.  -6

 

 

  

 : (وغيرها   والتقارير  الدوريات . الكتب والمراجع الموصى باقتنائها )2
 مجلة الدارة

 مجلة العرب 
 مجلة الجمعية التاريخية السعودية 

 

 : االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل واإللكترونية   المواد . 3
 موقع وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية 

 موقع التاريخ للدكتور محمد الشريف
 موقع قصة اإلسالم للدكتور راغب السرجاني 

 

 : واللوائح المهنية  األسطوانات المدمجة، والمعايير و  يات مواد تعليمية أخرى مثل البرمجأي  -7
 الخطيب مسابقات السيرة النبوية من إصدار  -8

 المكتبة الشاملة  -9
 

 

 

 : المطلوبةو. المرافق 

ة والمختبرات )أي عدد  يدراسالقاعات البما في ذلك حجم المرافق   الدراسي من متطلبات المقرربيّن 
 : (، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعات المقاعد داخل ال

 

 

 (: وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها  المختبرات،و. المباني )قاعات المحاضرات، 1

 ومجهزة بالحواسب اآللية   طالبًا 50قاعة درالية م  ثة ال يزيد عدد الطمب بها ع   -
 

 

 : وغيرها(  اللوحات الذكية والبرمجيات و )أدوات عرض البيانات . مصادر الحاسب اآللي 2
 

 لكل طالب في المجموعة  جهاز حالب آلي

 data show جهاز -



 ب بكة اوهثرهت  WiFi جهاز اى ا  الللكي -

 لبورة ذكية  -

 كرها، أو أرفق قائمة بها(: فاذ الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها -3
 خرائط ورسوم توضيحية  -

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  وز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس : -1
 

 المناقشات الصفية.  -

   األوراق واألبحاث. -

 ختبارات نصفية ونهائية تحريرية ا -

 ورش عمل  -

 اختبارات تقويمية  -

 منزلية أنشطة وواجبات  -

 بحوث علمية  -

 

 

 

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: و استراتيجيات أخرى لتق . 2

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية.  -

 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر  -

 استطالع آراء الطالب في المقرر -

 تقويم زميل آخر  -

 مناقشة الطالب  -

 

 

 

 التدريس: إجراءات تطوير -3
 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -

 عقد جلسات خاصة يف جملس القسم بصفته العلمية ملناقشة تطوير املقررات -

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات -

 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس -

 جامعات أخرى وأخذ رؤاهم يف املقرراتاستضافة اخلرباء من  -



 زيارة الكليات املناظرة واإلفادة من جتاربها -

 

 

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

 من مؤسسة أخرى(: 

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية  -

 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب  -

 بحوث والتقارير ال -
 أوراق اإلجابة  مراجعة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس  -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج  -

 

 

 

 الدراسي والتخطيط لتطويرها:  فعالية المقرر صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى -5

 

 عمل تقرير فصلي عن المقرر.  -

 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر.  -

 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس ملعرفة رؤاهم واقرتاحاتهم لتطويره. -

 الطلبة املميزين واملقصرين يف حتصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف يف املقرر.عقد لقاءات مع  -

 املقارنة املرجعية مع جامعات أخرى تدرس املقرر نفسه -

 استضافة أساتذة زائرين لتقويم املقرر. -

 . عقد لقاءات وورش عمل متخصصة -

 

 

   أ.د.سعد بن موسى الموسى :أستاذ المقرر سما
 
 

التوقيع: 

   __
 تاريخ استكمال التقرير: ___________ 

 
 _________________________________________ اسم أستاذ الخبرة الميدانية: 

 



 : _________________________________________ منسق البرنامجاسم 
 

ستالم:  االالتوقيع: _______________________________________ تاريخ 
_________ ____ 

   


