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نموذج توصيف مقرر دراسي
إسم المؤسسة التعليمية :جامعة تبوك
الكلية /القسم :التربٌة واآلداب  /الدراسات اإلسالمٌة

تاريخ التوصيف4114 :هـ

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .4 .4اسم المقرر الدراسً ورمزه :السٌرة النبوٌة (  743( ) 4سلم)
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة :ساعتان
 .7 .7البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :متطلب عام لبرنامج البكالورٌوس
(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.1
.5
.6
.3

 .1السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :المستوى السادس
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .3موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئيس لكلية التربية
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعية للجامعة :فرع تيماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة

النسبة:

ب .التعلٌم اإللكترونً

النسبة:

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:

ب .األهداف
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 -4ما هدف المقرر الرئٌس ؟
الهدف األصاس الري يٌتج عي تدزيش هقسز الضيسة الٌبىيت هى توكي الطالب هني تعلنن صنيسة الٌبني صنل

عليه وصلن على الوجه الصحيح ،وكيف يستفيد من هذا التعلم يف حياته وواقع جمتمعه.
 -2اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).

 -4االستعانة بالتقنٌات الحدٌثة فً تدرٌس المقرر.
 -2االستعانة بالخرائط التارٌخٌة فً توضٌح المقرر.
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يشتمل المقرر عمى ما يمي:
.1

مقدمة وفييا :التعريف بالسيرة النبوية ـ الفرق بين السيرة النبوية والسنة ،وبين السيرة النبوية
والتاريخ ـ ذكر أشير المصنفات في السيرة النبوية قديماً وحديثاً  -اإللمام بأىم ثمرات دراسة السيرة

.2

النبوية نظريا وعمميا.

ذكر الحالة الدينية والسياسية واالجتماعية لمجزيرة العربية إبان بعثتو مولده وبعثتو صمى اهلل عميو

وسمم.

.3

ذكر شرف نسبو صمى اهلل عميو وسمم.

.4

والدتو ورضاعو ونشأتو.

.6

شيرتو بين قومو صمى اهلل عميو وسمم بمكارم األخالق وعزوفو عن مساوئ الجاىمية ودناياىا.

.5

شبابو وزواجو بالسيدة خديجة رضي اهلل عنيا.

.7

أوصافو وصفاتو وشمائمو صمى اهلل عميو وسمم.

.9

دعوتو صمى اهلل عميو وسمم لدين ربو في خاصتو.

.8

مبعثو صمى اهلل عميو وسمم.

 .11الصدع بالدعوة إلى اهلل.

 .11تعرض المؤمنين لمفتنة ،واإلذن ليم باليجرة إلى الحبشة.
 .12مقاطعة قريش لبني ىاشم وبني عبد المطمب.
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 .13وفاة السيدة خديجة وأبي طالب.

 .14خروج النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى الطائف لدعوة أىميا.
 .15حادثة اإلسراء والمعراج.

 .16عرض النبي صمى اهلل عميو وسمم نفسو عمى القبائل.
 .17بيعتا العقبة األولى والثانية.

 .18ىجرة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى المدينة المنورة.
 .4الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

ساعات التدريس

2

1

2
2

1
1

1

8

2
2
2

1
1
2

أهمٌة دراسة السٌرة النبوٌة وأبرز مصادر دراستها ومناهج التألٌف
فٌها.
األوضاع العامة فً العالم وجزٌرة العرب قبل بعثة النبً
مولده-مراحل حٌاته قبل البعثة-نسب النبً
البعثة النبوٌة ومراحل الدعوة فً مكة.
موقف قرٌش من الدعوة اإلسالمٌة فً مكة
االتجاه بالدعوة إلى الطائف ،اإلسراء والمعراج.
الهجرة النبوٌة :بٌعتا العقبة ،الهجرة إلى المدٌنة.
مناقشات ومراجعات عامة
 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

74
2

المجموع
74
2

 .7عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:
ساعتان

 .1مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
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يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌم المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقٌٌمها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن
ٌتضمن كل مقرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
4-4

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

استراتيجيات التدريس طرق التقويم
للمقرر

المعرفة

أن ٌصنف الطالب بٌن ما درس من أحداث السيٌرة

المحاضرة ( وٌستفاد

النبوٌة وما ورد فً القرآن الكرٌم مين آٌيات تتعليق

من

الخرائط

بها ،مما ٌساعد على فهم القرآن الكرٌم.

والمصورات/

االمتحانات

وبرامج
الحاسب/واألفالم إن
وجدت)
2-4

7-4

أن ٌسييترجع الطالييب مصييادر السييٌرة ومنيياهج التييألٌف مجموعات
الصغٌرة
فٌها.
أن ٌذكر الطالب العبر والدروس من السٌرة النبوٌة فً األنشطة البحثٌة

العمل سجالت المتابعة

تلك المرحلة وٌحاول ربطها بالحاضر.
1-4

أن ٌكتب الطالب مذكرات عن حمالت التشوٌه

إثارة التفكٌر الناقد

عملٌات
الذاتً

التقوٌم

منتدٌات النقاش

واإلساءة للنبً  مع ذكر وسائل مواجهتها.
5-4

أن ٌسترجع الطالب أسالٌب أعداء اإلسالم فً الكٌد
للمسلمٌن فً العهد النبوي والربط بٌنها وبٌن أسالٌب
األعداء فً العصر الحاضر.

2

المهارات المعرفية
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4-2

أن ٌلخي

الطاليب كٌيف تييم تيدوٌن السييٌرة النبوٌيية

المقابالت

االستذكار

واإللمام بأهم مصادرها ومناهج التألٌف فٌها.
2-2

أن ٌظهييير الطاليييب فهميييه ألحيييداث السيييٌرة النبوٌييية

المناقشة والحوار.

سجالت المتابعة

ومراحل تطور الدعوة اإلسيالمٌة فيً العهيد المكيً
على ضوء المصادر الصحٌحة.
7-2

أن ٌوضح الطالب الفرق بيٌن حالية العيرب قبيل رسيالة تكلٌفات مناسبة فً
بعض الموضوعات.
النبً  وبعدها.

3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

4-7

أن ٌقٌم الطالب العالقات البٌنٌة له ولزمالئه فً المشييييييييييييييييييييارٌع
المشروعات البحثٌة.

2-7

أن ٌظهر الطالب مقدرته على العمل ضمن فرٌق إتاحيييية الفرصيييية
واحد.

7-7

التشاركٌة

أن ٌوضح الطالب كٌف ٌستفٌد من دراسة السٌرة

تقٌٌم العمل

المالحظة
الشخصٌة
لتعامالت الطالب.
منتدٌات النقاش

للحيييييييييييييييييييييييييوار
والمناقشة.
إبراز أثر القدوة

المالحظة والتقٌٌم

النبوٌة وتطبٌق ما تعلمه فً حٌاته.
4
4-1

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

أن ٌظهيير الطالييب قدرتييه فييً الييدخول علييى المواقييع

المحاضرة

العروض العملٌة

اإللكترونٌة ذات الصلة بمواضٌع المقرر.
2-1

أن ٌنتقد الطالب ما ٌعرض فً المواقع االلكترونٌة مين

األنشطة البحثٌة

سجالت المتابعة

معلومات مغلوطة عن النبً صل هللا علٌه وسلم باألدلة
الصحٌحة.
7-1

العروض
أن ٌشرح باألدلة كٌفٌة االستفادة من الشيبكة العنكبوتٌية
الفردٌة
فً تطوٌر معرفته المتخصصة.

5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

4-5
2-5
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 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%44
3
 4امتحان أعمال فصل جـ 4

امتحان شفهً وتكلٌفات علمٌة ( بحث مصغر /حلقة نقاش /مقالة/
2
بحث فً المواقع اإللكترونٌة)..
 7امتحان أعمال فصل جـ2
 1امتحان نهاٌة الفصل

3

%44

42
تحدده الكلٌة

%44
%34

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخا لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
 الساعات المكتبٌة :ماال ٌقل عن ساعتٌن رسمٌة لكل أستاذة ،عدا تواجده لما ال ٌقل عن ساعتٌن .
 فً أثناء وجود األستاذة فً القسم لتأدٌة واجباتها الٌومٌة.
 البرٌد االلكترونً للتواصل مع الطالبات .
 استخدام صندوق البرٌد الخا باألستاذة فً القسم.
ه .مصادر التع ّلم
 .4أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
 ابن هشام :عبد الملك :سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم :ط ،4:د:ت ،دار الجٌل ،بٌروت. المباركفوري :صفً الرحمن :الرحٌق المختوم :ط ،24:دار الوفاء ،مصر4174 ،هـ 2444 /م. آل الشٌخ :محمد بن عبد الوهاب :مختصر سٌرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم :ط ،2:وزارة األوقافوالشؤون اإلسالمٌة ،الرٌاض4148 ،م.
 ابن كثٌر :السٌرة النبوٌة :ط ،4:دار المعرفة ،بٌروت4716 ،هـ. صالح الشامً ،من معٌن السٌرة النبوٌة.، .2أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
مجلة الدرعٌة.
مجلة دارة الملك عبدالعزٌز.
مطبوعات الجمعٌة التارٌخٌة السعودٌة.
مطبوعات جمعٌة التارٌخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.
 .7أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:

-موقع التارٌخ اإللكترونً (.)http://www.altareekh.com
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 -موقع الموسوعة اإلسالمٌة المعاصرة ( .) http://www.islampedia.com

 موقع السٌرة النبوٌة اإللكترونً (. )www.alserah.net .1أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
  CDمكتبة التارٌخ والحضارة ،إصدار التراث. الجامع الكبٌر ،إصدار التراث.برنامج المكتبة الشاملة.
و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
 .4المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
ٌحدد من قبل الكلٌة
 .4مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
 .2مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .4استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصو فعالٌة التدرٌس:
أ .استخدام نتائج الطالبات فً المقرر كمؤشر على مدى فاعلٌة التدرٌس.
ب .توزٌع استبانات على الطالبات لمعرفة أرائهم حول المقرر وأسلوب تدرٌسه ،وتحدٌد نقاط
القوة ونقاط الضعف فٌه.
ج .الحوار والمناقشة المباشرة مع الطالبات.
 .2استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
أ .تقرٌر أستاذة المقرر.
ب .دراسة نتائج الطالبات قوة وضعفا.
ج .تبادل الخبرات واآلراء مع أساتذة القسم حول عملٌة التعلٌم.
د .متابعة التطورات فً وسائل التدرٌس التقنٌة الحدٌثة.
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هـ .تحدٌث المراجع.
و .االستفادة من نتائج استبانة آراء الطالبات فً المقرر.
ز .تحدٌث أسلوب التدرٌس.
ح .المتابعة المستمرة لتوصٌف المقرر لالستفادة من األقسام النظٌرة فً الداخل والخارج.
ط .المشاركة فً برامج تطوٌر التدرٌس.
ي .مناقشة مشكالت تدرٌس المقرر مع األساتذة الذٌن لهم صلة بالمقرر.
 .7إجراءات تطوٌر التدرٌس:
أ .دراسة نتائج الطالبات من قبل القسم.
ب .عرض عٌنات من األسئلة وإجابات الطالبات على عضو هٌئة تدرٌس آخر متخص
المقرر من القسم أو من قسم مماثل فً مؤسسة تعلٌمٌة أخرى.

فً

ج .مقارنة نتائج الطالبات مع نتائج طالبات فً دفعات سابقة.
 .1إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):

 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:

اسم معد التوصيف:
اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

د.مطلق صٌاح البلوي

د.عليوي الشمراني
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