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تاريخ انتٕصيفْ 0441 :ـ

إضى انًؤضطح انتؼهيًيح :خايؼح تثٕن
انمطى :كهيح ترتيح ٔاالداب ـ لطى انذراضاخ اإلضالييح

أ .انتؼريف تانًمرر انذراضي ٔيؼهٕياخ ػايح ػُّ
 .3 .3اعى انًمشس انذساعٔ ٙسيضِ :عٛشح َجٕٚخ 1ـــ isls357
 .1 .1ػذد انغبػبد انًؼزًذح16 :
 .1 .1انجشَبيظ (أٔ انجشايظ) انز٘ ٚمذو ػًُّ انًمشس انذساع :ٙدساعبد ئعاليٛخ
(ف ٙحبل ٔعٕد يمشس ػبو ف ٙػذح ثشايظ ،ثْ ٍّٛزا ثذالً يٍ ئػذاد لبئًخ ثكم ْزِ انجشايظ)

.4
.5
.6
.7

 .4انغُخ أٔ انًغزٕٖ انذساع ٙانز٘ ٚؼطٗ ف ّٛانًمشس انذساع:ٙ
 .5انًزطهجبد انغبثمخ نٓزا انًمشس(ئٌ ٔعذد) :عٛشح َجٕٚخ 3
 .6انًزطهجبد انًزضايُخ يغ ْزا انًمشس (ئٌ ٔعذد):
 .7يٕلغ رمذٚى انًمشس ،ئٌ نى ٚكٍ ف ٙانًمش انشئٛظ نهًإعغخ انزؼهًٛٛخ :انًمر انرئيص نكهيح انترتيح ٔاآلداب
تتثٕنٔ ،انًمار انفرػيح نهدايؼح :فرع تيًاءٔ ،فرع حممٔ ،فرع أيهح
ًَ .8ؾ انذساعخ انًزجغ (اخزش كم يب ُٚطجك):
أ .لبػبد انًحبػشاد انزمهٛذٚخ

انُغجخ:

ب .انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ

انُغجخ:

ج .رؼهٛى يذيظ (رمهٛذ٘ ٔػٍ ؽشٚك اإلَزشَذ)

انُغجخ:

د .ثبنًشاعهخ

انُغجخ:

ه .أخشٖ

انُغجخ:

100

تؼهيماخ:

ب .األْذاف
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-3يبْذف انًمشس انشئٛظ ؟
تيدف ىذه المادة إلى
 /1تعريف الطالب بسيرة النبي صمى اهلل عميو في المرحمة المدنية وتأسيس الدولة اإلسالمية فيو.

 /2تيدف إلى تربية الطالب عمى االقتداء برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في سيرتو وشمائمو وأحوالو كميا
وبخاصة فيما يتعمق بجياده وسممو وحربو ومعاممتو ألعدائو وأوليائو وحمفائو،

 /3تزويد الطالب أيضا بقدر مناسب من التعرف عمى دالئل نبوتو صمى اهلل عميو وسمم،

/4ا تيدف ىذه المادة إلى أن يقف الطالب بصورة مفصمة عمى المرحمة المدنية من حياة النبي صمى اهلل
عميو وسمم والتي تنتيي بوفاتو صمى اهلل عميو وسمم
-1اركش ثاٚغبص أ٘ خطؾ ٚ -زى رُفٛزْب  -نزطٕٚش ٔرحغ ٍٛانًمشس انذساع( . ٙيضم االعزخذاو انًزضاٚذ نزمُٛخ
انًؼهٕيبد أٔ يشاعغ اإلَزشَذٔ ،انزغٛٛشاد ف ٙانًحزٕٖ كُزٛغخ نألثحبس انغذٚذح ف ٙيغبل انذساعخ).

 اعتماد الطريقة االستقرائية واالستجوابية عند عرض المادة العممية مع التنوع أثناء الشرح بالطرق
األخرى كاإللقاء واالستنتاج .
 االىتمام بما لدى الطالب من معمومات سابقة ثم بناء المعمومات الجديدة عمييا .
 العناية بالنواحي العممية وافساح المجال لمطالب لممشاركة والمناقشة وابداء الرأي.
 االىتمام باستخدام السبورة في عرض تقسيمات الموضوع مما يسيل عمى الطالب الفيم والتذكر
باستخدام جميع الحواس في المحاضرة.
 االىتمام باألمثمة قدر المستطاع والتركيز في عرض النماذج عمى ما كان فيو خالف بين العمماء.
 تعميم الطالب الطريقة المثمى لتدوين أىم نقاط الدرس وكيفية تقسيم الموضوع وتمخيص األفكار.
 االىتمام بالمراجعة لتعويد الطالب عمى االستذكار .
ٌ
ٔطف ػبو ثبنطشٚمخ َفغٓب انًغزخذيخ ف ٙانُششح انزؼشٚفٛخ أٔدنٛم
جٔ .صف انًمرر انذراضي (يالحظخ :انًطهٕة ُْب
انجشَبيظ).

ٔطفؼبو نهًمشس:
 .3انًٕضٕػاخ انتي يُثغي تُأنٓا:
لائًح انًٕضٕػاخ

 .1دخولو صمى اهلل عميو وسمم المدينة ،وكيف استقبل ؟

ػذد
األضاتيغ
3

ضاػاخ
انتذريص
1

 .2بداية تأسيسو صمى اهلل عميو وسمم لمدولة اإلسالمية األولى في المدينة.
 .3استق ارره صمى اهلل عميو وسمم بالمدينة وبناؤه لممسجد.

1

3
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 .4من دالئل نبوتو صمى اهلل عميو وسمم.
 .5المؤاخاة بين المياجرين واألنصار.
 .6فرض الجياد ،وأثر المغازي والبعوث ،أىم األحكام والدروس والعبر المستفادة.

1

3

 .7غزوة بدر الكبرى.
 .8غزوة أحد.

1

3

 .9غزوة بني النضير.
.11

1

غزوة الخندق.

3

 .11غزوة بني قريظة.

1

3

.12

غزوة بني المصطمق – المريسيع .

.13

صمح الحديبية.

.14

غزوة خيبر.

.15

عمرة القضاء.

.16

غزوة مؤتة.

.17

فتح مكة.

1

.18

غزوة الطائف.

1

.19

غزوة تبوك.

1

.21

حجة الصديق  ،وتواتر الوفود  ،وبعث الرسل.

1

1

3

1
1

3

 .1إخًاني ػذد ضاػاخ انًمرر ٔتٕزيؼٓا:
يحاضراخ

عبػبد انزذسٚظ انفؼهٛخ
انغبػبد انًؼزًذح

درٔش
إضافيح

يؼايم أٔ
اضتذيٕ

تطثيك

أخرٖ

انًدًٕع

16
1

16
1

 .1ػذد ضاػاخ انذراضح  /انتؼهى انفردي (اإلضافي)انتي يمٕو تٓا انطانة خالل أضثٕػياً :ضاػتاٌ
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 .4يخرخاخ انتؼهى نهًمرر ٔفما ً نًداالخ اإلطارانٕطُي نهًؤْالخ ٔاتطالٓا يغ طرق لياضٓا
ٔاضتراتيدياتتذريطٓا
يحذد اندذٔل انتاني يداالخ يخرخاخ انتؼهى انخًطح انٕاردج في اإلطار انٕطُي نهًؤْالخ
 أٔالً :لى ثًمء انغذٔل ثًخشعبد رؼهى انًمشس،ثحٛش ركَٕمبثهخ نهمٛبط حغت انًطهٕة ف ٙيغبالد انزؼهى انًُبعجخ. ثاَيا ً :ػغ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انز ٙرُبعت ؽشق انزم ًٕٛٛرزغك يؼٓبٔيغ يخشعبد انزؼهى انًغزٓذفخ. ثانثا ً :ػغ ؽشق انزمًٛٛبنًُبعجخ انز ٙرغبػذ ػهٗ لٛبط ٔرمٕٚى يخشعبد انزؼهى ثذلخٚٔ ،غت أٌ رزغك يخشعبد رؼهى انًمشسانًغزٓذفخ ٔؽشق رمًٓٛٛبٔاعزشارٛغٛبد رذسٚغٓب نزشكم يؼب ً ػًهٛخ رؼهى ٔرؼهٛى يزكبيهخ ،يغ يالحظخ أَّ ال ٚهضو أٌ ٚزؼًٍ
كم يمشس يخشعبد رؼهى ف ٙكم يغبل يٍ يغبالد انزؼهى.

خذٔل يخرخاخ انتؼهى نهًمرر
يخرخاخ انتؼهًههًمرر ٔفما ً نًداالخ
و
اإلطار انٕطُي نهًؤْالخ
 0انًؼرفح
 -3أن يعرف الطالب سيرة النبي صمى اهلل عميو
3

المحاضرات النظرية.

 -3أن يقتدي الطالب بالرسول صمى اهلل عميو

الحوار والمناقشة.

 -3أن يتعرف الطالب عمى دالئل النبوة

التعمم التعاوني.

وسمم في مرحمتيا المدنية.

1

1

وسمم في سيرتو وشمائمو وأحوالو.

ومعجزاتيا مما يقوي اإليمان ويزيده في

اضتراتيدياخ انتذريص نهًمرر

طرق انتمٕيى

انًشبسكخ أصُب انًحبػشح .

ٔاعجبد انكزشَٔٛخ

انجحٕس انفشدٚخ
ٔانغًبػٛخ ٔيُبلشزٓب .

نفوسيم.

 2انًٓاراخ انًؼرفيح

أٌ ًٛٚض انطبنت ث ٍٛيظبدس انغٛشح
ٔيُبْظ انزأنٛف فٓٛب

انًحبػشح ( ٔٚغزفبد يٍ
انخشائؾ ٔانًظٕساد/
ٔثشايظ انحبعتٔ/األفالو ئٌ
ٔعذد).

انًحبػشاد انُظشٚخ .

أٌ ٚغزُزظ انطبنت انؼجش ٔانذسٔط يٍ
انغٛشح انُجٕٚخ ٔٚحبٔل سثطٓب
ثبنحبػش

رٕع ّٛانطالة نهجحش فٙ
يٕالغ اإلَزشَذ ٔانًٕالغ
اإلنكزشَٔٛخ.

انًُبلشخ

أٌ ٚغزذػ ٙانطبنت أعبنٛت أػذاء
اإلعالو ف ٙانكٛذ نهًغهً ٍٛف ٙانؼٓذ
انُجٕ٘ ٔانشثؾ ثُٓٛب

ركهٛفبد يُبعجخ ف ٙثؼغ
انًٕػٕػبد ( يمبنخ /ثحش
يظغش  /رهخٛض  /حهمبد
َمبػ)

ٔاعجبد انكزشَٔٛخ

ٔث ٍٛأعبنٛت األػذاء ف ٙانؼظش
انحبػش.

انزؼهى انزؼبَٔ.ٙ

انجحٕس
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انضٚبساد انًٛذاَٛخ( .ئٌ أيكٍ
)
 3يٓاراخ انؼاللاخ انشخصيح ٔتحًم انًطؤٔنيح
-1
3
-1
1
 4يٓاراخ االتصال ٔيٓاراخ تمُيح انًؼهٕياخ ٔانًٓاراخ انؼذديح
 -4انزًكٍ يٍ انذخٕل ػهٗ انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انزأكٛذ
3

انًزظهخ ثًٕػٕػبد انغٛشح انُجٕٚخ.

-4
1

اعزخذاو االرظبل ػٍ ؽشٚك انجشٚذ
اإلنكزشَٔ ٙفًٛب ٚؼضص طهخ انطبنت ٔأعبرزرّ
ٔصيالئّ.
ئعبدح اعزخذاو انجشايظ انحبعٕثٛخ
انًزخظظخ.

ػهٗ االعزفبدح
يٍ عٓبص انحبعت
اٜن ٙخالل انًحبػشح
ٔاإلشبسح ئنٗ ثؼغ
انًٕالغ انًزظهخ
ثبنغٛشح انُجٕٚخ

ٔاعجبد انكزشَٔٛخ

ٔاعجبد انكزشَٔٛخ

ركهٛف انطالة
ثبنجحش يٍ خالل
يحشكبد انجحذ
اإلنكزشَٔٛخ ػٍ ثؼغ
انًؼهٕيبد انًزظهخ
ثبنًمشس.

ٔاعجبد انكزشَٔٛخ

 5انًٓاراخ انُفطيح انحركيح(إٌ ٔعذد)

ئعبدح لشاءح انخشائؾ ٔانجٛبَبد انزبسٚخٛخ
انًزظهخ ثًٕػٕع انًمشس.

ئربحخ انفشطخ
نهزٕاطم يغ انطالة
ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ
يغ أعزبر انًمشس.

انجحٕس انفشدٚخ
ٔانغًبػٛخ ٔيُبلشزٓب

 .5عذٔل يٓبو رمٕٚى انطهجخخالل انفظم انذساع:ٙ
و
3
1
1
4
5
6

األضثٕع
يٓاو انتمٕيى انًطهٕتح (يثال :اختثار ،يشرٔع خًاػي ،كتاتح يمال،خطاتح ،تمذيى
شفٓي ،يالحظح......انخ) انًحذد نتطهيًّ
10
انذٔس٘ االٔل
10
انذٔس٘ انضبَٙ
10
انُشبؽ انفظهٙ
40
االخزجبس انُٓبئٙ

َطثتّ يٍ انتمييى
انُٓائي
%10
%10
%10
%40
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د .اإلرشاد األكاديًي نهطالب ٔدػًٓى
رشرٛجبد ئربحخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انزؼهًٛٛخنالعزشبساد ٔاإلسشبد األكبد ًٙٚانخبص نكم ؽبنت
(يغ ركش يمذاس انٕلذ انز٘ ٚزٕلغ أٌ ٚزٕاعذ خالنّ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نٓزا انغشع ف ٙكم أعجٕع).

ِ .يصادر انتؼهّى
 .3أدسط – ف ٙلبئًخ  -انكزت انًمشسح انًطهٕثخ:
 .1زاد المعاد في ىدي خير العباد البن قيم الجوزية .

 .2الفصول في اختصار سيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم لمحافظ ابن كثير .
 .3مختصر سيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم لإلمام محمد بن عبد الوىاب ،أو مختصر ابنو الشيخ
عبد اهلل بن محمد.

 .4السيرة النبوية ،ابن ىشام.
 .5دالئل النبوة ،البييقي

 .6الشفا ،القاضي عياض
 .7شمائل النبي ،الترمذي.

 .8السيرة النبوية دروس وعبر ،مصطفى السباعي.
 .9فقو السيرة ،البوطي.
.11

فقو السيرة ،الغزالي.

.12

الرحيق المختوم ،المباركفوري.

.11

تيذيب سيرة ابن ىشام ،عبد السالم ىارون.

 .1أدسط – ف ٙلبئًخ -انًٕاد انًشعؼٛخ األعبعٛخ (انًغالد انؼهًٛخٔانزمبسٚش ٔغٛشْب):
 .1أدسط انًٕاد اإلنكزشَٔٛخ ٔيٕالغ اإلَزشَذ ٔيٕالغ انزٕاطم االعزًبػٔ ٙغٛشْب:
 .4أدسط أ٘ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انحبعٕثٛخ ،انجشيغٛبدٔ،األعطٕاَبد انًذيغخ:

ٔ .انًرافك انًطهٕتح
ث ٍّٛيزطهجبد انًمشس انذساع ٙيٍ انًشافك ثًب ف ٙرنك حغى انمبػبد انذساعٛخ ٔانًخزجشاد (أ٘ ػذد انًمبػذ
داخم انمبػبد انذساعٛخ ٔانًخزجشادٔ ،ػذد أعٓضح انحبعت اٜن ٙانًزبحخٔ ،غٛشْب) 50 :يمؼذ ف ٙانحغشح
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انٕاحذح .
 .3انًجبَ( ٙلبػبد انًحبػشادٔ ،انًخزجشادٔ ،لبػبد انؼشعٔ ،انًؼبيمٔ ،غٛشْب):
ـ لبػخ دساعٛخ يغٓضح ثغٓبص ػشع
 .1يظبدس رمُٛخ (أدٔاد ػشع انجٛبَبدٔ ،انهٕحبد انزكٛخٔ ،انجشيغٛبد ٔغٛشْب):
ـ انًكزجخ انشبيهخ
 .1يظبدس أخشٖ (حذدْب :يضالً ارا كبٌ ُْبكحبعخ ئنٗ رغٓٛضاد يخجشٚخ خبطخ ،فبركشْب ،أٔ أسفك لبئًخ
ثٓب):ال ٕٚعذ
ز .تمٕيى انًمرر انذراضي ٔإخراءاخ تطٕيرِ
 .3اعزشارٛغٛبد انحظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ انزذسٚظ:
ـ اعزجبَخ رٕػح فٓٛب انطبنجخ سٔائٛزٓب نهًبدح ٔ ،يذ٘ االعزفبدح يُٓب ٔ ،انًؼٕلبد أصُبء انذساعخ ٔ ،انٕعٛهخ
األفؼم يٍ ٔعٓذ َظشْى نزخط ٙرهك انًؼٕلبد .
ـ رمٛٛى انًمشس ػٍ ؽشٚك اعزجبَبد .
ـ سثؾ يفشداد انًمشس يغ ثؼغ انمؼبٚب انًؼبطش.
ـ اعزجبَخ رمٛظ يذٖ سػٗ انطبنجبد ٔيمبثهخ ػُٛخ يٍُٓ .
 .1اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٕٚى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم األعزبر أٔ انمغى:
ـ يشاعؼخ آساء انطبنجبد ٔانضيٛالد ٔانشؤعبء أٔال ثأٔل ٔٔ ،ػغ يؼٛبس نمٛبط انزفبػم داخم انمبػخ.
ـ ٔسػ ػًم ٔدٔساد رذسٚجٛخ نزًُٛخ يٓبساد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ.
ـ االعزًبػبد انذٔسٚخ ألػؼبء انمغى..
 .1ئعشاءاد رطٕٚش انزذسٚظ:
ـ ٔسػ ػًم ٔدٔساد رذسٚجٛخ نزًُٛخ يٓبساد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ.
ـ االعزًبػبد انذٔسٚخ ألػؼبء انمغى
ـــ َذٔاد خبطخ ثغٕدح انزؼهٛى .
ــ يشاعؼخ رطٕٚشٚخ ث ٍٛاألعبرزح ف ٙانًمشس .
ــ رٕعٓٛبد ئداسح انمغى حٕل أداء ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح .
ـ يشاعؼخ آساء انطبنجبد ٔانضيٛالد ٔانشؤعبء أٔال ثأٔل ٔٔ ،ػغ يؼٛبس نمٛبط انزفبػم داخم انمبػخ .
 .4ئعشاءاد انزحمك يٍ يؼبٛٚش ئَغبص انطبنت ( يضم :رذلٛك رظحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ
أػؼبء ْٛئخ رذسٚظ يغزمهٔ ،ٍٛانزجبدل ثظٕسح دٔسٍ ٚخ نزظحٛح االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ
أػؼبء ْٛئخ رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ):

ـ اليوجد
طف ئعشاءاد انزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ فؼبنٛخ انًمشس انذساعٔ ٙانزخطٛؾ نزطٕٚشِ:
ِ .5

ـمراجعةتوصيفالمقررومفرداتهبشكلدوري.
ـاستشارةالزمالءالذينيدرسوننفسالمقررحولتوزيعالموضوعاتوطرقالتقويمالمتبعة.
ـتحديثمصادرالتعلمالمرتبطةبالمقرر.
ـتعرفمدىإفادةالطالبمنهذاالمقررفيمقرراتأخرىذاتالصلةبه.
ـاستخدامنتائجتقويمالطالبفيتطويرالمقرر.
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اضى يؼذ انتٕصيف:
اضى يُطك انثرَايح:
انتٕليغ:

إلثال أحًذػثذ انرحًٍ اتٕدٔو
د /ػهيٕي انشًراَي
انتاريخ ْ0441/5/2ـ
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