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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  √  إجباري  ب.

العام الدراس ي  / يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 ول توى ال املس -هـ  1442

 

 وجدت( إن). املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال توجد

 

 

 ما ينطبق()اختر كل نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 28              عن بعدالتعليم  4

    أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 28                 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1
 

وحدث  ما وقع له ه تجاهيتضمن المقر أهمية دراسة السيرة النبوية واالقتداء بحياة الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مواقف

 وأخذ الدروس والعبر من أحداث السيرة النبوية ووقائعها.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعرف على أهمية دراسة السيرة النبوية -1

 حداث التي وقعت للنبي صلى هللا عليه وسلم في العهد المكي والمدني.التعرف على الوقائع واأل -2

 .مواقفه تجاه ما وقع لهلم في االقتداء بحياة الرسول هللا صلى هللا عليه وس -3

 أخذ الدروس والعبر من أحداث السيرة النبوية ووقائعها. -4

  .التعرف على أهم المصنفات في السيرة النبوية -5
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1  ، وأهم املصنفات فيها.النبويةذكر الطالب أهمية السيرة أن ي 1.1

 K1 .األحكام من أحداث السيرة النبويةأن يناقش الطالب الفوائد و  1.2

 K2 أن يذكر الطالب فقه السيرة في بعض غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم 1.3

  المهارات 2

 S1 اآلخرين.أن يطبق الطالب منهج فقه السيرة النبوية في جميع أحواله وتعامله مع  2.1

.فق مناهج البحثو  ان يستخدم الطالب املراجع واملصادر بأسلوب سليم 2.2 . S2 

 S1 .أن يستنبط الطالب الفوائد واألحكام من أحداث السيرة النبوية 2.3

  .أن يسهم في حل بعض املشكالت العصرية من خالل نتائج ووصايا البحوث العلمية للمقرر  2.4

  القيم 3

 V1 .واألخالق اإلسالمية في تعامله مع اآلخرينبالقيم  يلتزمأن  3.1

 V1 يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2

 V2 املطلوبة. باملهام ملتزًماأن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث  3.3

 V2 .ثناء قيادته لفريق العملأ مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

: مدخل   1
ً
 2 معنى السيرة وفقهها وأهمية دراستها وثمراتها، ومصادرها، وأهم املؤلفات فيها.في أوال

2  :
ً
 2 .النبي صلى هللا عليه وسلم ونسبه مولدثانيا

3 

: فقه السيرة من البعثة إلى الهجرة:
ً
 ثالثا

 التحنث يف غار حراء _ 1
 _ نزول الوحي2 
 _ الدعوة السرية 3
 _ اجلهر ابلدعوة      4
 .اهلجرة إىل املدينة 
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 :فقه السرية يف أول األعمال لبناء اجملتمع املسلم :رابعا
 .. بناء املسجد1     
  .. املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار2     

 .. املعاهدة مع اليهود3     

4 

 
:
ً
  برز غزوات النيب صىل هللا عليه وسمل:أ  فقه السرية يف  خامسا

  ربى.فقه السرية يف غزوة بدر الك: وًل أ  

4 
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 2 أحد يرة يف غزوةفقه الس 

 2 الخندق. فقه السرية يف غزوة 5

 2 بني قريظة. فقه السرية يف غزوة .6

 2 صلح احلديبية.فقه السرية يف  7

 2 وسمل.فقه السرية يف حادثة وفاة النيب صىل هللا عليه  

 28 املجموع     8
 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املعرفة والفهم 1.0

م السيرة النبويةأن يذكر الطالب  1.1
ّ
 االختبارات الشفوية العصف الذهني .أهمية تعل

1.2 
أن ينااااااااقش الطالاااااااب الفوائااااااااد واألحكاااااااام ماااااااان 

 أحداث السيرة النبوية.

املناقشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل  املحاضرة النظرية.

 املحاضرات

1.3 
ن ياااذكر الطالاااب الدراساااات أهااام املصااانفات فاااي أ

 .فقه السيرة

املناقشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل  مجموعات النقاش الصغيرة

 املحاضرات

 املهارات 2.0

2.1 
يساااااتنبط الطالاااااب الفوائاااااد واألحكاااااام مااااان أن 

 .أحداث السيرة النبوية

التدريب في مجموعات صغيرة 

 كورش العمل

البحاااااااااااااااااااااااااااااااااوث التطبيقياااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 . الجماعية

2.2 
أن يساهم فااي حاال بعاض املشااكالت العصاارية ماان 

 هدي النبي صلى هللا عليه وسلم.خالل 

 تقويم الحاالت الدراسية عمل أبحاث

 

2.3 
 يفقااااااه الساااااايرة النبويااااااة  فاااااا أن يطباااااق الطالااااااب ماااااانهج

 جميع أحواله وتعامله مع اآلخرين.

 تقويم الحاالت الدراسية التعلم الذاتي

 

 القيم 3.0

3.1 
واألخاااالق اإلساااالمية فاااي تعاملاااه ماااع باااالقيم  أن يلتااازم

 ..اآلخرين

 املالحظة املباشرة حضور ورش عمل

 تقويم األقران مجموعات العمل في يلتزم بآداب الحوار أثناء تبادل األفكار.  أن 3.2

3.3 
 ملتزًمااااااااأن يتعااااااااون ماااااااع زمالئاااااااه فاااااااي كتاباااااااة البحاااااااوث 

 املطلوبة. باملهام

 التقويم الجماعي للواجبات العمل في مجموعات

3.4 
اثناء قيادته لفرياق  مهارة اتخاذ القرار أن يستخدم

 العمل

بطاقااااااااااااااة مالحظااااااااااااااة لتقياااااااااااااايم  .ستراتيجية اتخاذ القرارا

 .األداء

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 3،4 أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد 1

 %5 14-1 واجبات بيتية 2

 %5 5 ورقة  عمل 3



 
6 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 12 فصليختبار تحريري ا 4

 %40 16 اختبار نهائي 6

 %10 3،4 مناقشة عروض تقديمية 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 منتدي مناقشات مفتوح عبر فصل اكاديمي إرشادي. 

 ساعات اسبوعيًا(4رشادية )الساعات اإل 

 ساعات أسبوعًيا(. 4كاديمي )الساعات المكتبية  لالستفسارات وتقديم الدعم الفني واأل 

 

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

  .، د/ زيد بن عبد الكريم الزيدفقه السيرة  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 فقه السيرة النبوية، محمد منير غضبان. 

 قه السيرة النبوية من زاد المعاد، السيد الجميليف. 

  د/ محمد ،صد دراستها، مقاالنبوية: أهميتها، أقسامهاالسيرة 

 .صامل السلمي

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الشاملة 

 : موقع المشكاةاإلسالمية 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 صيد الفوائدwww.saaid.net 

  الشبكة اإلسالميةموقعwww.islamweb.net 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

وقاعااات العاارض،  المختباارات،والمباااني )قاعااات المحاضاارات،  .1

 (:والمعامل، وغيرها

 

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

  .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها 

  أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالباات للرجاوع إلياه

 عند الحاجة. 

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
  إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة 

 الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

الحضااااور املتبااااادل بااااين األساااااتذة الااااذين 

يدرساااااااااااون املسااااااااااااق ذاتاااااااااااه ل فاااااااااااادة مااااااااااان 

 التدريسية.الخبرات 

 مباشر األساتذة

التقاااااااااااارير السااااااااااانوية ال اااااااااااي تعااااااااااادها ادارة 

 الجودة والقسم األكاديمي.
 غير مباشر أعضاء القسم

إجراءات التحقق من معايير إنجاز 

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة 

من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 

هيئة تدريس مستقلين، والتبادل 

االختبارات أو بصورة دوريٍة لتصحيح 

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 مباشر األساتذة

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

الحضااااور املتبااااادل بااااين األساااااتذة الااااذين 

يدرساااااااااااون املسااااااااااااق ذاتاااااااااااه ل فاااااااااااادة مااااااااااان 

 الخبرات التدريسية.

 مباشر األساتذة

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 القسممجلس  جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


