
 614خطة تدريس مقرر السيرة النبوية داع 

 111خالل الفصل الدراسي الثاني 

 بيانات المقرر

 السيرة النبوية عنوان المقرر

 614 رقم المقرر

 2 عدد الساعات

 اختياري نوع المقرر

 + المستوى الثالث فما فوق 233 داع سابق بمتطل
 الرحيق المختوم، للشيخ: صفي الرحمن المباركفوري الكتاب المتعمد

 ومواطن التأسي به. دراسة السيرة النبوية الشريفة، ومعرفة جوانب عظمة النبي  وصف المقرر
 

 

 األهداف العامة لتدريس المقرر: 

 األهداف م

 الطالب بشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأخالقه وسيرته بصورة عامة. تعميق معرفة 1

 .وتقديره في النفوس  تعزيز محبة الرسول  2

 نموذج لالقتداء والتأسي به في كل المجاالت. كأفضل  النبي إظهار  3

 . جوانب العظمة واإلنسانية في حياة النبي إبراز  6

 من األحداث التي مرت به واإلفادة منها .  تحليل مواقف النبي  5

 . التعرف على منهج اإلسالم في التدرج في التربية والتشريع 4

 . ثارة حول بعض القضايا في سيرة النبي شبهات المالدحض  7

 .النبوية تعويد الطالب على استنباط الفوائد والدروس من وقائع السيرة 8

 

  األهداف التعلمية : المخرجات

 طرق قياسها المخرجات م

  أن يكون الطالب قادرًا على: 

   ] تذكر[مع التعليل، أي لماذا؟ معرفة أهم األحداث المؤثرة في السيرة  1

  ] تطبيق [وتطبيق ذلك.  االقتداء بالنبي التأسي و مواطن اكتشاف  2

  تحليل []  والفوائد. ستنباط الحكم والعبرمن األحداث وا تحليل مواقف النبي  3

  ] تحليل [في المقرر حول النبي  -من األعداء -الرد على الشبهات المثارة  6

  ] فهم [ لدى بعض المسلمين. -تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن اإلسالم 5

   ] تقويم [اسقاط أحداث السيرة على الواقع المعاصر  4

 

file:///G:/IAS/COURSES/101/About.htm
file:///G:/IAS/COURSES/101/About.htm


 مفردات المقرر

 الصفحات الموضوع المحاضرة األسبوع

1 
  مدخل لدراسة السيرة 1

 93 -82 ديانات العرب، صورة من المجتمع العربي الجاهلي. 2

2 
 04 -04 نهاية عبدهللا والد رسول هللا    –إلى  -وأسرته  نسب النبي  3

 44 -04 نهاية بحيرى الراهب           –إلى  –المولد  6

3 
 40 -44 السيرة اإلجمالية –إلى  –حرب الفجار  5

 44 – 44 نهاية أقسام الوحي –إلى  –في غار حراء  4

6 
 04 – 49 نهاية المجلس االستشاري  –إلى  –أدوار الدعوة  7

 02 – 07 واالضطهاداتأساليب شتى لمجابهة الدعوة  8

5 
 29 -03 مكيدة قريش -دار األرقم، والهجرة للحبشة  9

 20-20 إسالم حمزة –قريش يهددون أبا طالب  11

4 
 38 -22 مع الوليد  حوار النبي  - إسالم عمر  11

 34 – 39 المقاطعة ونقض الصحيفة –أبو طالب يجمع بني هاشم  12

7 
 744 -30 الزواج بسودة – آخر وفد إلى أبي طالب 13

 777 -740 عرض اإلسالم على القبائل –الرسول في الطائف  16

8 
 774 -778 الزواج بعائشة رضي هللا عنها -المؤمنون من غير أهل مكة   15

 787 -770 اإلسراء والمعراج  14

9 
  االختبار النصفي 17

 798-788 بيعتي العقبة األولى والثانية 18

11 
 704 -790 الرسول يغادر بيته –النقاش البرلماني  –طالئع الهجرة  19

 703 -707 الدخول في المدينة  -من الدار إلى الغار  21

11 
 740-744 معاهدة مع اليهود )بدون أثر المعنويات( –بناء مجتمع جديد  21

 709-744 (2و  0السرايا )سرية  -استفزازات قريش 22

12 
 729 – 700 الجيشان يترآن –غزوة بدر: سبب الغزوة   23

 730 -720 قضية األسرى –غزوة بدر:  ساعة الصفر  26

13 
 800 - 877 فيها [ الطالب أحد  ]قراءة فردية واختبارغزوة  25

 843 – 844 غزوة األحزاب  24

16 
 800 – 804 غزوة بني قريظة   27

 832 -823 إسالم أبطال قريش –صلح الحديبية  28

15 
 900 - 907 إسالم أبي سفيان –فتح مكة : سبب الغزوة  29

  مراجعة 31

 

 

 

 

file:///G:/IAS/COURSES/101/Syll.htm
file:///G:/IAS/COURSES/101/Syll.htm


 منسق المقرر

 األستاذ م
الرتبة 
 األكاديمية

التخصص 
 العام

التخصص 
 الدقيق

الصفحة 
 الشخصية

1 
د.عبدالرحمن عبدالجبار 

 هوساوي

أستاذ 
 مساعد

 howsawi علوم القرآن أصول الدين

 

 

 المقرر أساتذة

 األستاذ م
الرتبة 
 األكاديمية

التخصص 
 العام

التخصص 
 الدقيق

الصفحة 
 الشخصية

 معيد خالد الغامدي . أ 1
الشريعة 
 اإلسالمية

 khaled فقه مقارن

 معيد يحي الزهراني . أ 2
الكتاب 
 والسنة

 yahyasa القراءات
 

 

 مساعدةراجع م

 نوعها المراجع م

 كتاب السيرة النبوية؛ عرض وقائع وتحليل أحداث، د. علي محمد الصَّالبي. 1

 كتاب محمد عبدالقادر أبو فارس. ة، د.يالسيرة النبوية؛ دراسة تحليل 2

 كتاب فقه السيرة، د. محمد سعيد رمضان البوطي. 3

 كتاب فقه السيرة، ش. محمد الغزالي.   6

 كتاب فقه السيرة، د. منير محمد غضبان. 5

 كتاب زيد بن عبدالكريم الزيد فقه السيرة؛ د. 4

 كتاب تأمالت في سيرة الرسول، د. محمد السيد الوكيل 7

 كتاب محمد الخضر بك نور اليقين في سيرة المرسلين، ش. 8

 كتاب أحمد محمد عساف خالصة األثر في سيرة سيد البشر، ش. 9

 كتاب صفوة السيرة النبوية في سيرة خير البرية، د. مهدي رزق اهلل  11

 كتاب دراسة تحليلية للسيرة النبوية، للدكتور محمد رواس قلعجه 11

 كتاب فريدوقفات تربوية مع السيرة النبوية، لألستاذ أحمد  12

 

 روابط ذات عالقة بالمقرر

 نوعها )ملف ، أختبار( المادة المساعدة م

 فيديو السيرة النبوية للشيخ نبيل العوضي 1

2   

3   
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 توزيع الدرجات 

 الدرجة األنشطة الدرجة االختبارات

 11 المشاركة 61 االختبار النصفي

 5 البحوث أو القراءة 31 االختبار النهائي

 5 الحضور 11 االختبارات القصيرة

    

 

 

 االختبارات مواعيد 

 القاعة الوقت التاريخ اليوم االختبارات

 السبت االختبار النصفي
الموافق هـ 3/5/4131

   م43/1/3143
4:31 – 7:21 

 
56 

 الدراسي بالمحاضرة خالل الفصل االختبارات القصيرة

 الخميس االختبار النهائي
الموافق هـ 43/7/4131

 م33/5/3143
 56 ظهرا   1 – 12

 

 نماذج من االختبارات السابقة 

 نموذج االختبارات االختبارات

  االختبار األول

  االختبار الثاني

  االختبار القصير

  االختبار النهائي

 

 حلقات النقاش

 المشاركون نوع المشاركة الموضوع التاريخ م

 جميع الطالب حوار بالفصل الغش ووسائل محاربته  خطورة األسبوع الثالث 1

2     

3     

6     
 

 


