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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر األول
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100
-

عدد الساعات التدريسية
30
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو أستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
30
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
30
4
4
28
4
40

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يحتوي هذا المقرر على بيان معنى السيرة النبوية ،وأهمية دراستها ،ودراسة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم من مولده حتى
مماته وما بين لل من حياته في مكة قبل بعثته ،ثم البعثة وزمنها المكي وما حدث فيه من أحداث ،ثم الهجرة وزمن البعثة
المدني وما حدث فيه من أحداث وغزوات وسرايا ،مع بيان الدروس والعبر من هذه األحداث في زمنها المكي والمدني
 .2الهدف الرئيس للمقرر
التعرف على أهمية دراسة السيرة النبوية.
التعرف على الوقائع واألحداث التي وقعت للنبي صلى هللا عليه وسلم في العهد المكي والمدني.
االقتداء بالرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مواقفه تجاه ما وقع له من أحداث.
أخذ الدروس والعبر من أحداث السيرة النبوية ووقائعها.
التعرف على أهم المصنفات في السيرة النبوية وفقهها.

3

تنمية قدرات الطالب على حفظ األحاديث النبوية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

المعرفة و الفهم
أن يعرررف و يفهررم النتريررات و المبررادو والمفرراهيم و المصررطلحات األساسررية فييي بيييان معنييى
السيرة النبوية ،وأهمية دراستها ،ودراسة سيرة النبي ﷺ من مولده حتى مماته وما بين لل
أن يعرف و يفهم التخصص المبني على التطورات الحديثة في السيرة النبوية ،وأهمية دراستها،
ودراسة سيرة النبي ﷺ من مولده حتى مماته وما بين لل

ع1
ع2

المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة القضايا و المشكالت من خيالل دراسيته للسييرة
النبوية
ّ
ّ
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقق والبحث في القضيايا والمشيكالت المعقيدة أو المعاصيرة
التي تجمع بين األصالة والمعاصرة في البحوث بالسيرة النبوية ،وأهمية دراسيتها ،ودراسية سييرة
النبي ﷺ من مولده حتى مماته وما بين لل

م1
م2
م3
م4

2.3
3
3.1
3.2
3.3

القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية .من خالل دراسته للسيرة النبوية

ق1
ق2
ق3

أن يقود فرق العمل بمرونة وفاعلية ،وتح ّمل مسؤولية تطيوير المهنيي فيي فهميه بالسييرة النبويية،
وأهمية دراستها ،ودراسة سيرة النبي ﷺ من مولده حتى مماته وما بين لل

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

مدخل في معنى السيرة وفقهها ،وأهمية دراستها وثمراتها ،ومصيادرها ،والصيلة بينهيا وبيين التياري ،
وأبرز المؤلفات فيها.
ي صلى هللا عليه وسلم ونسبه الشريف ،وأهم األحداث التي وقعت قبل البعثة.
مولد النب ّ
فقه السيرة فيي أبيرز المواقيف ،مين البعثية إليى الهجيرة ،مثيل -1 :التحنيث فيي غيار حيراء  -2نيزول
الييوحي  -3الييدعوة السييرية والجهرييية  -4صييور الييبالء التييي تعييرض لهييا صييلى هللا عليييه وسييلم
وأصحابه  -5الهجرة إلى الحبشة  -6الهجرة إلى الطائف.
الهجرة إلى المدينة وما فيها من أحداث.
فقه السيرة في األعمال التي بدأ بها صلى هللا عليه وسلم لبناء المجتمع المسيلم بعيد الهجيرة إليى المدينية
المنورة ،مثل -1 :بناء المسجد  -2المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.
3تييابع األعمييال التييي بييدأ بهييا صييلى هللا عليييه وسييلم لبنيياء المجتمييع المسييلم بعييد الهجييرة إلييى المدينييةالمنورة -3 :المعاهدة مع اليهود.
ي صيلى هللا علييه وسيلم  -1 :فقيه السييرة فيي غيزوة بيدر الكبيرى -2
فقه السيرة في أبرز غيزوات النبي ّ
غزوة أحد -3غزوة الخندق.
فقه السيرة في غزوة بني قريظة ثم صلح الحديبية.
فقه السيرة في فتح مكة ،وحادثة وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم .
مناقشة عروض الطالب والبحوث.
المجموع

2
4
2
2
2
4
2
2
4
2
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم

طرق التقييم

4

الرمز
1.0

1.1

1.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة و الفهم
- 1اختبارات شفهية
أن يعرف و يفهيم النظرييات و المبيادئ والمفياهيم -المحاضرات
و المصييطلحات األساسييية فييي بيييان معنييى السييييرة
النبوييية ،وأهمييية دراسييتها ،ودراسيية سيييرة النبييي ﷺ
من مولده حتى مماته وما بين لل
أن يعيييييرف و يفهيييييم التخصيييييص المبنيييييي عليييييى  -جلسييات الحييوار والمناقشيية - 2نشاط داخل الصف
-3مهام بحثية وتطبيقية
التطيييورات الحديثييية فيييي السييييرة النبويييية ،وأهميييية جلسات القراءة واالستماع
دراسييتها ،ودراسيية سيييرة النبييي ﷺ ميين مولييده حتييى
مماته وما بين لل

1.3
2.0

2.1

2.2

المهارات
أن يطبييق المفيياهيم والمبييادئ والنظريييات لمعالجيية ـ المحاضرات
القضييايا و المشيييكالت ميين خيييالل دراسييته للسييييرة
النبوية
أن يمييارس أسيياليب لالستقصيياء ،والتحقّييق والبحييث  -جلسات الحوار والمناقشة
في القضايا والمشكالت المعقّيدة أو المعاصيرة التيي
تجمع بين األصالة والمعاصرة في البحيوث بالسييرة
النبوييية ،وأهمييية دراسييتها ،ودراسيية سيييرة النبييي ﷺ
من مولده حتى مماته وما بين لل

االختبارات
التكليف البحثي

2.3
4:3
3.0

3.1

القيم
اإللقاء
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديميية .جلسات الحوار والمناقشة
المحاضرة  ،الندوات العلمية  ،مهام بحثية وتطبيقية
من خالل دراسته للسيرة النبوية
المنتديات ،

3.2
أن يقيييود فيييرق العميييل بمرونييية وفاعليييية ،وتح ّميييل
مسؤولية تطيوير المهنيي فيي فهميه بالسييرة النبويية،
أبحاث ومناقشات
3.3
وأهمية دراستها ،ودراسة سيرة النبيي ﷺ مين موليده
حتى مماته وما بين لل
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

1
2
3
4
5

10 ،7
15- 1
9
13
15

االختبار الشهري
الواجبات
االختبار النهائي
االختبارات القصيرة
المشروعات البحثية الصغيرة

التكلييييييف البحثيييييي  ،نشييييياط
داخل الصف

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
100- 10
100-10
100-10
100-10
100-60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل ال )

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
الساعات المكتبية (أربع ساعات أسبوعياً) 2التواصل عبر وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية. -3التواصل عبر موقع الجامعة اإللكتروني وصفحة الكلية.

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

المرجع الرئيس للمقرر

فقه السيرة النبوية د .زيد بن عبدالكريم الزيد

5

المراجع المساندة

زاد المعاد

البن القيم الجوزية

المصادر اإللكترونية
أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية والبرمجيات واألسطوانات المدمجة 4.
برنامج يحوي المقرر بصيغة إلكترونية ( أسطوانة) (القرص الصلب-
 -برنامج ( فيديو) محمل على ( أسطوانة أو فالشة ،أو الجوال) يشرح موضوعات المقرر

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إل )

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعيية تدريسييية مجهييزة ومعييدة للعييروض التقديمييية التييي يقييوم بهييا األسييتال
والطلبييية تتسيييع  }35-25طاليييب ،ميييزودة بمقاعيييد متحركييية ،وطييياوالت
مسييتديرة ،وسييبورة عادييية وورقييية ،ومنبيير متحييدث نمناسييبن ،مييع نظييام
صوتي متكامل وميكرفونات بدون أسالك ،مع نظام تكيييف حيديث وإضياءة
مناسبة.
 جهاز كمبيوتر جهاز عرض البيانات )(Data Show السبورة الذكية  ،واستخدام القلم اإللكترونيال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
 االختبارات االستبانة ( استبانة التقييم ) -المقابلة ( لعينة من طلبة المقرر)

المقيمون
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس ،والطالب.
أعضاء هيئة التدريس .والقيادات.

طرق التقييم
تحريري ـ شفهي.
إلكترونية .
مناقشات واختبارات شفهية وتحريرية

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلية طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إل )
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف

جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

مجلس القسم
الثامنة عشر
1441/06/02هـ
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