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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 30 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  .الرابع: يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 .ال يوجد :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 . : ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 غالبًا% 100 30 المحاضرات التقليدية 1

 ال يوجد ال يوجد التعليم المدمج  2

 حسب الجدول في بعض األحيان  اإللكترونيالتعليم  3

 حسب الجدول  في بعض األحيان  عن بعدالتعليم  4

 ال يوجد ال يوجد  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 نطبقال ي إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

  ال يوجد )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 حسب األستاذ ساعات االستذكار 1

 حسب األستاذ الواجبات 2

 األستاذحسب  المكتبة 3

 حسب األستاذ المشاريع /إعداد البحوث 4

  ال يوجد  )تذكر(أخرى  5

   اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، 

 



 

 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
وإمداد الطالب ابلعرب والدروس  اإلميان،دة مهية دراسة السرية النبوية وأثرها العظيم يف زايأبيهدف املقرر بصورة عامة إىل التعريف 

  صحيحاً.التطبيق العملي لفهم اإلسالم َفهماً  منها، فهياملستفادة 
  :اهلدف الرئيس للمقرر. 2
  يتعرف الطالب على أهداف ومثرات دراسة السرية النبوية املطهرة. أن-1

    .الرسول صلى هللا عليه وسلمالوقوف على أهم أحداث حياة -2

   اكتساب القدرة على استنباط الدروس والعرب من تلك األحداث.-3

 لعظيم.يف خدمة هذا الدين ا مرضي هللا عنه التعرف على اجلهود الكبرية اليت بذهلا الصحابة-4

 م.رضي هللا عنه الصحابةو   الرسول صلى هللا عليه وسلم بةمن كل ما سبق يف احلياة العملية للطالب، وزايدة حم االستفادة-5

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  :المعارف 1

لمتعلمني اكتسابه من لوربطها مبا سبق  الشرعيَّة،ألمثلة الصحيحة للمفاهيم ابكفاءة  يشرح 1.1
  .املفاهيم

  

  اإلسالمي. دين شرعية للمتعلمني وفقاً للمنهج الوسطي الذي يدعو له ال انصوصً  يشرح 1.2

قدمة للمتعلمني مما بكفاءة عمليات البحث واالستقصاء يف حتليل النصوص الشرعية امل يوضح 1.3
  استيعاهبا.يعينهم على 

 

   

   :المهارات 2

2.1 

مهارات 

  إدراكية

ألدلة اإلمجالية واألدلة للمتعلمني مواقف فردية حملاولة استخراج األحكام الفرعية من ايطبق 
 . كتساب هذه املهارةوالسّنة، واالستمرار على مساعدهتم يف ا التفصيلّية من نصوص الكتاب 

  

 

شرتكة الكتساب مهارة ماملتعلمني إىل جمموعات صغرية ومتفاعلة لقيامهم بطريقة  يعيد ترتيب 2.2
 والسّنة. ن نصوص الكتاب ماستخراج األحكام الفرعية من األدلة اإلمجالية واألدلة التفصيلّية 

 

راحل التعليم ما بعد ماملتعلمون على مواصلة الدراسة الشرعّية وعلوم الرتبية يف أن حيرص  2.3
ال الرتبية بعامة، والرتبية اجلامعي )الدراسات العليا( بغية االتصال املستمر ابملستجدات يف جم

  .الشرعّية خباصة
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

2.4 

مهارات 
التعامل 

مع 
اآلخرين 
وحتمل  
  املسؤولية

ال صفية تساعد يف تدعيم و ومتطورة ألنشطة شرعية صفية  متنوعة،أن يُقدَّم للمتعلمني أفكارًا 
  اإلسالمّية.خرباهتم وتنمية مهاراهتم يف الدراسات 

 

علوماهتم مبا يشجعهم على وم وأفكارهم، آلرائهم،أن يُقدَّم للمتعلمني منوذجًا للمستمع اجليد  2.5
 املشاركة والتعبري. 

 

2.6 

هارات م
التواصل، 

وتقنية 
املعلومات 
واملهارات 

  العددية

 للمتعلمني،لشرعي ااالستخدام بشكل صحيح ألساليب التقومي املختلفة للحكم على املستوى 
  الشرعية.وتشخيص مواطن ضعفهم يف املواد 

 

  والتواصل.  هم،الفالتحّدث مع املتعلمني مبعلومات شرعيَّة صحيحة واضحة تعينهم على  2.7

  : الكفاءات 3
 

 

  القدرة على التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين. 3.1

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
أهداف ومقاصد ومثرات دراستهابيان و  النبوية،تعريف السرية   

 عاملية الرسالة احملمديَّة
2 

2 
 وسلم ونشأته،صلى هللا عليه  الرسول مولد

 قبل بعثته عليه الصالة والسالم مشاركته يف األعمال العامةو 
2 

 2 فرتة الوحي وأنواع دعوته صلى هللا عليه وسلم وصربه على أذى قومه 3

 2 األحوال السياسية قبل اإلسالم 4

 2 وأسباهبا، وعام احلزناهلجرة إىل احلبشة  5

 1 )يف األسبوع السادس( االختبار الفصلي األول 6
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 2 خروجه إىل الطائف وتعرضه للقبائل يف املواسم 7

 2 اء مؤسساتهوتنظيم شؤون اجملتمع وبن فيها،هجرته ودخوله إىل املدينة واستقراره  8

 2  بين املصطلق  أحد، بدر، كربى:ال غزواتأهم ال 9

 1  ك غزوة تبو  مكة،فتح  احلديبية،صلح  األحزاب، كربى:ال غزواتاتبع أهم ال 10

 2 )يف األسبوع العاشر( االختبار الفصلي الثاين 11

 2 حادثة اإلفك دروس وعرب 12

 2 ، وحجة الوداعرضي هللا عنه حجة أيب بكر الصديق 13

 2 وفاته عليه الصالة والسالم ووصاايه 14

 2 مشائله وخصائصه 15

 2 زوجاته الطاهرات رضي هللا عنهن 16

 30 اجملموع 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

رعيَّة، ألمثلة الصحيحة للمفاهيم الشابكفاءة يشرح 
 . هيماملفاوربطها مبا سبق للمتعلمني اكتسابه من 

 احملاضرات 
 املناقشة واحلوار

 تكليف الطالب ابألحباث 
 

 االختبارات الشهرية 
 املالحظة

 

1.2 

 شرعية للمتعلمني وفقًا للمنهج انصوصً يشرح 
 الوسطي الذي يدعو له الدين اإلسالمي. 

 احملاضرات 
 املناقشة واحلوار

 تكليف الطالب ابألحباث 
 

 االختبارات الشهرية 
 املالحظة

1.3 

ليل بكفاءة عمليات البحث واالستقصاء يف حت يوضح
نهم على النصوص الشرعية املقدمة للمتعلمني مما يعي

  استيعاهبا.

 احملاضرات 
 املناقشة واحلوار

 تكليف الطالب ابألحباث 
 

  

 املهارات 2.0
2.1 

 

مهارات 

 إدراكية

ستخراج أن يُهيأ للمتعلمني مواقف فردية حملاولة ا
دلة الفرعية من األدلة اإلمجالية واألاألحكام 

تمرار التفصيلّية من نصوص الكتاب والسّنة، واالس
 . على مساعدهتم يف اكتساب هذه املهارة

 املدى،قصرية  اخططً  خيطط
 وطويلة املدى لتنمية املتعلمني
شرعّيًا يف ضوء احتياجاهتم 

  .الشرعّية الفعلية

أتمل  إىلتوجيه املتعلمني 
شروح العلماء األقدمني 
املوثوق هبم على منهج أهل 
السنة واجلماعة للنصوص 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

وإعادة صياغتها  الشرعّية، 
أبسلوهبم مممَّا يرتقي مبواهبهم 

  ضعفهم.ويعاجل 
متفاعلة املتعلمني إىل جمموعات صغرية و  يعيد ترتيب 2.2

راج لقيامهم بطريقة مشرتكة الكتساب مهارة استخ
دلة األحكام الفرعية من األدلة اإلمجالية واأل

 التفصيلّية من نصوص الكتاب والسّنة. 
 

ن و املتخصصيساهم 
الشرعيني داخل املؤسسة 

 ،ابملتعلمنيالتعليمّية اخلاصة 
ويف املؤسسات املهنية 

عّية األخرى يف حل الشر 
مشكالت املتعلمني 

 ويف تطوير أدائهم التدريسية،
  .التدريسي

ة مواصلة الدراس حيرصوا علىأن  نياملتعلمحث  2.3
ا بعد مالشرعّية وعلوم الرتبية يف مراحل التعليم 
ملستمر اجلامعي )الدراسات العليا( بغية االتصال ا

ية الشرعّية ابملستجدات يف جمال الرتبية بعامة، والرتب
 خباصة. 

املشاركة بفاعلية يف الدورات 
وورش العمل  التدريبية،

واملؤمترات العلمية ذات 
 بعامة،ريس العالقة ابلتد

وبتدريس املواد الشرعّية 
 . خباصة

املعلومات الواردة  ستخدمتُ 
 يف املراجع الشرعّية القدمية
واحلديثة من كتب وأحباث 
ومقاالت لتحسني مستوايت 

 ة،التعليميّ املتعلمني الشرعّية 
  .هلاوتطوير أساليب تعليمهم 

2.4 

 

مهارات 
التعامل 

مع 
اآلخرين 
 وحتمل 

 املسؤولية 

طورة ألنشطة أن يُقدَّم للمتعلمني أفكارًا متنوعة، ومت
م شرعية صفية وال صفية تساعد يف تدعيم خرباهت

 وتنمية مهاراهتم يف الدراسات اإلسالمّية. 

يات ملتعلمني ابسرتاتيجاأن مُيد  
قرائية هلم وحتليلية للنصوص 

  الشرعية.
وأن ينفذوا اسرتاتيجيات 
تدريسية فردية ومجعية تساعد 

 تنمية املهارات يف تدريس يف
 الشرعّية.املواد 

 حلوالً نيمتعلملل خيتار
ومبتكرة للمشكالت   متنوعة

املختلفة اليت تواجههم يف 
 خباصة،املواقف الدراسية 

 .واحلياتية بعامة

 أساليب التقومي املختلفةبشكل صحيح  يستخدم 2.5
يص للحكم على املستوى الشرعي للمتعلمني، وتشخ

 مواطن ضعفهم يف املواد الشرعية. 
 

بكفاءة يف تصميم  يشارك
وتنفيذ اخلطط العالجية لضعف 

 داملهارات الشرعّية عن
  الضعاف.املتعلمني 

يستخدم يف التعامل مع 
 املتعلمني فهمًا ووعيًا بدور

ليم العلوم التكنولوجيا يف تع
 الشرعية . 

املتعلمني على التقومي  يساعد
الذايت ألدائهم يف املواد 

والوعي مبواطن  الشرعية،
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

والتصحيح  وضعفهم،قوهتم 
 . الذايت ألخطائهم

2.6 

 

هارات م
التواصل، 
وتقنية 
 املعلومات

واملهارات 
 العددية

يد آلرائهم، أن يُقدَّم للمتعلمني منوذجًا للمستمع اجل
اركة وأفكارهم، ومعلوماهتم مبا يشجعهم على املش

 والتعبري. 

 أن يُقدَّم منوذجًا للمتعلمني
يتوفر فيه االلتزام مبعلومات 
شرعيَّة صحيحة وواضحة مما 
يوفر للمتعلمني مناذج كتابية 
يقتدون هبا يف كتابتهم اليت 

  .وآرائهمهتم تعرض معلوما

 

يحة التحّدث مع املتعلمني مبعلومات شرعيَّة صح 2.7
  واضحة تعينهم على الفهم، والتواصل. 

 راءة كتاابت املتعلمني بوعيق
 .وعمق

 الكفاءات 3.0
أو الطلب  واملناقشة، احلوار، رين.القدرة على التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخ 3.1

من بعض الطلبة القيام بشرح 
الدرس وإجراء احلوارات يف 

  الصف.قاعة 

متابعة الطالب يف النقاش 
القيام و  زمالئهم.واحلوار مع 

ابلواجبات األساسية أو 
  اإلضافية.

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 25 سسادال االختبار الفصلي األول 1

 25 العاشر الفصلي الثانياالختبار  2

 50 االخير النهائي االختبار  3

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

وذلك من خالل  للطالب،ألكادميي الستشارات واإلرشاد اتقدمي ال على األقل ساعتان يف األسبوع التدريسيتواجد أعضاء هيئة 
 ة.الساعات املكتبي

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

  نآخريو  حممد السلميللدكتور  ،ومجيل العمرَب من سرية خري البشرصحيح األثر  املرجع الرئيس للمقرر
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  اعمومً  سرية النبويةكتب ال املراجع املساندة

-اجلامع لكتب الرتاث االسالمي والعريب  املكتبة الشاملة  املصادر اإللكرتونية  
 

 املكتبة أخرى 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق
اعات ق، العرض الدراسية، املختربات، قاعات القاعات)

 إخل(...  احملاكاة
 كتبة امل–القاعات الدراسية 

 التقنية التجهيزات
 ات(الربجمي الذكية،السبورة  البياانت،عرض  )جهاز

  رتنتاإلن شبكة-اآليل  احلاسب-جهاز عرض البياانت 

  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) جتهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  الطلبة فاعلية التدريس
تقييم املقرر الدراسي على  – االستباانت

 ناديق االقرتاحات.ص –حة اجلامعة صف

  ربانمجال قيادات- أعضاء هيئة التدريس  فاعلية طرق تقييم الطالب
-صـلتقارير املقررات املقدمة هناية كل ف

 مراجعة تقارير املقررات. جلان

ـــارات   أعضاء هيئة التدريس مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر  ـــاقشــــــــــــــة مع  –االختب احلوار واملن
 متابعة قيامهم بواجباهتم.  –الطالب 

 متابعة القاعات، وخماطبة القيادات. أعضاء هيئة التدريس  مصادر التعلم
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ11/7/1440 تاريخ الجلسة

 


