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 ساق:امل فوص
هذا املقرر أحد املقررات اإللزامية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو من مستوى السنة األوىل، 

 وحيتوي على 

 
 ميأدوات التقو 

 راتااالختب-1 التقومي الصفي-2 البحوث العلمية-3 ملف الطالب-4 مقابلة اجملموعة-5 داء العملياأل -6

 
 ساقأهداف امل خرجات التعليميةامل ميأدوات التقو 

1 ،2 ،3 
أن حيفظ الطالب أسباب نزول عدد من اآلايت من خالل دراسة . 1

 السرية النبوية.
على الفهم الصحيح ف . التعر  1

 3، 2، 1 آلايت من القرآن الكرمي
يزيد الطالب خمزونه من تفسري القرآن الكرمي من خالل السرية أن . 2

 النبوية.
 أن يتذوق الطالب مقاصد القرآن الكرمي اليت جتل يها السرية النبوية.. 3 3، 2، 1

أن يزيد الطالب خمزونه من األحاديث القولية والفعلية والتقريرية الواردة . 4 3، 2، 1
 يف كتب السرية النبوية.

التعرف على الفهم الصحيح . 2
 أن يتذوق الطالب مقاصد السنة النبوية اليت جتل يها السرية النبوية.. 5 3، 2، 1 ألحاديث من السنة النبوية

1 ،2 ،3 
أن حيفظ الطالب أسباب ورود عدد من األحاديث من خالل دراسة . 6

 السرية النبوية.

1 ،2 ،3 
املسائل العقدية املبثوثة يف أثناء السرية أن جيمع الطالب أكرب قدر من . 7

 النبوية.
 وسيع ثقافة الطالب اإلسالمية. ت3

1 ،2 ،3 
أن جيمع الطالب أكرب قدر من مسائل األحكام الفقهية املستنبطة من . 8

 السرية النبوية.
 أن يستخرج الطالب املواقف األخالقية من السرية النبوية.. 9 3، 2، 1
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 يتأسى الطالب أبخالق النيب صلى هللا عليه وسلم. ن. أ10 3، 2، 1
 التعرف على هديه صلى هللا عليه. 4

 وسلم لالقتداء به
بة األهل أن حيب الطالب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوق حم. 11 3، 2، 1

 واملال.
 ؤون حياته.أن يقتدي الطالب ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف كل ش. 12 3، 2، 1
 (.ِفيُكْم َرُسوَل اّلل ِ  َواْعَلُموا َأن  . أن ميتثل الطالب أمر هللا تعاىل )13 3، 2، 1

التعرف على مشائله صلى هللا عليه . 5
 وسلم لتوثيق حمبته يف القلوب

1 ،2 ،3 
. أن يزداد الطالب إمياًنا ابلرسول صلى هللا عليه وسلم امتثاالا لقوله 14

 (.َوَرُسوِلهِ آِمُنوا ِِبّللِ  )تعاىل 

1 ،2 ،3 
 ه فإن  باعاا للرسول صلى هللا عليه وسلم بسبب حب  . أن يزداد الطالب ات  15

 مطيع. ملن حيب   احملب  

1 ،2 ،3 
. أن يستخرج الطالب هدي الصحابة مع النيب صلى هللا عليه وسلم 16

التعرف على هدي الصحابة رضي . 6 من خالل السرية النبوية.
النيب صلى هللا عليه وسلم هللا عنهم مع 

 لتوثيق حمبتهم يف القلوب
 . أن يتبني الطالب فداء الصحابة للنيب أبنفسهم لتوثيق حمبتهم يف قلبه.17 3، 2، 1

1 ،2 ،3 
. أن يزيد الطالب خمزونه من معرفة أحوال الصحابة الواردة يف السرية 18

 النبوية.

1 ،2 ،3 
السرية النبوية التطبيق األمثل لسياسة . أن يشرح الطالب كيف تكون 19

 الدين.
معرفة أن  السرية النبوية التطبيق . 7

 األمثل لسياسيت الدين والدنيا
1 ،2 ،3 

. أن يشرح الطالب كيف تكون السرية النبوية التطبيق األمثل لسياسة 20
 الدنيا.

1 ،2 ،3 
القدوة يف أن يتبني الطالب كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم . 21

 الدين والدنيا معاا.

1 ،2 ،3 
. أن يوضح الطالب أن النيب صلى هللا عليه وسلم سار حبسب السنن 22

ف على أن  النيب صلى هللا التعر  . 8 الكونية يف أخذه ابألسباب وعدم إغفاهلا.
عليه وسلم سار حسب سنن هللا تعاىل 

 3، 2، 1 الكونية والشرعية
ل األسباب أحياًنا حلكمة هللا تعاىل قد يعط  . أن يبني الطالب أن 23

 يريدها.
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1 ،2 ،3 
ة يف االنتصار السن   ة على أن  . أن يستخرج الطالب أحداث السرية الدال  24

 التضحية واإلخالص.
 سالم.. أن يشرح الطالب أحوال الفرس والروم واهلنود قبل اإل25 3، 2، 1

ثة معرفة مدى حاجة الناس إىل البع. 9
ه دية عند مبعثه صلى هللا علياحملم  

 وسلم
1 ،2 ،3 

نية قبل . أن يبني الطالب مدى االحنطاط الذي وصلت إليه اإلنسا26
 اإلسالم.

 ر.. أن يقارن الطالب بني االحنطاط اخللقي املاضي واحلاض27 3، 2، 1
 . أن يزيد الطالب خمزونه من إرهاصات النبوة.28 3، 2، 1

ة مبا يزيد النبو  ف على دالئل . التعر  10
 . أن يزيد الطالب خمزونه من معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم.29 3، 2، 1 اإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم

 . أن يتيقن الطالب وجود احِلكم من املعجزات.30 3، 2، 1
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 ساق:امل توىحم

 

 الكتب املعتمدة:
 السرية النبوية / أبو احلسن الندوي (1

 

 :ضافيةإ مراجع
 حمّمد سعيد رمضان البوطي.فقه السرية /  (1
 فقه السرية / حمّمد الغزايل. (2
 السرية النبوية / حمّمد سهيل طقوش. (3
 السرية النبوية / علي حمّمد علي الصاليب. (4
 هتذيب سرية ابن هشام / عبد السالم هارون. (5
 سرية ابن هشام. (6
 عيون األثر / ابن سيد الناس. (7
 .السرية النبوية / ابن كثري (8
 
 

 لكرتونية:إ مراجع
 ال يوجد

 

 :التقومي  
 النسبة                                                توزيع الدرجات:

 %10                                     ةمشاركحضور و 
      أحباث و أنشطة        

         اختبارات
    %30                                            امتحان جزئي

                %60                                          امتحان هنائي      
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  بعض السياسات
 .املهارات أسهلكون املشاركة أفضل واكتساب املعلومات و ذلك لتضرة و حماعلى الطالب قراءة املطلوب قبل كل  .1
 .الصفالشرب يف ممنوع األكل و  .2
 .خالل احملاضرة ممنوع استخدام احلاسوب واهلاتف .3

 
 :احملاضرات جدول

 
 القراءات املطلوبة واألنشطة املوضوع احملاضرة األسبوع

1 
(1) 

 44 – 23ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة العصر اجلاهلي

(2) 
 62 – 45ص 

هللا عليه وسلم يف  ملاذا بعث النيب صلى
 جزيرة العرب

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة

2 
(3) 

 82 - 63ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة جزيرة العرب قبل اجلاهلية

(4) 
 الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدةحتضري الدرس من  مكة زمن البعثة وعند ظهور اإلسالم 98 - 83ص 

3 
(5) 

 116 - 99ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة من الوالدة الكرمية إىل البعثة العظيمة

(6) 
 146 – 117ص 

 املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع  من البعثة إىل اخلروج إىل الطائف

4 
(7) 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة اإلسراء واملعراج وهجرة املهاجرين إىل املدينة 164 - 147ص 

(8) 
 192 – 165ص 

هجرته صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة 
 وأوضاعها آنذاك

 املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع 

5 
(9) 

 212 - 193ص 
استقباله صلى هللا عليه وسلم يف املدينة 

 وأسس اجملتمع اجلديد واإلذن ِبلقتال
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة

(10) 
 230 - 213ص 

معركة بدر )الفرقان( والغزوات والسرااي بينها 
 املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب  وبني أحد

6 
(11) 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة غزوة أحد وإجالء بين النضري 248 - 231ص 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة غزوة اخلندق )األحزاب( وغزوة بين قريظة (12)
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 268 – 249ص 

7 
(13) 

 286 – 269ص 
غزوة بين املصطلق وقصة اإلفك وصلح 

 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملرا احلديبية

(14) 
 314 – 287ص 

 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملرا دعوة امللوك واألمراء إىل اإلسالم

8 
(15) 

 334 – 315ص 
 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملرا خيرب وغزوة )سرية( مؤتةغزوة 

(16) 
 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملرا فتح مكة 352 – 335ص 

9 
(17) 

 366 – 353ص 
 ِبملراجع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة  غزوة حنني وغزوة الطائف

(18) 
 382 – 367ص 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة غزوة تبوك

10 
(19) 

 400 – 383ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة عام الوفود وحجة الوداع

(20) 
 املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب  الوفاة 414 – 401ص 

11 
(21) 

 437 – 415ص 
وأوالده وأسباطه صلى هللا عليه وسلم أزواجه 

 وشيء من األخالق والشمائل
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة

(22) 
 456 – 437ص 

 واالستعانة ِبملراجع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر  تتمة األخالق والشمائل

12 
(23) 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع املساعدة فضل البعثة احملمدية على اإلنسانية 471  - 458ص 

(24) 
 487 – 471ص 

العامل اجلديد يف حساب البعثة احملمدية 
 ومنحها

 املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ِبملراجع 
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