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أوال ً  /أهداف المقرر :
 تعرف الطالبة سٌرة المصطفى  وأخالله وشمائله .
 تكتسب الطالبة مهارة تحلٌل موالف السٌرة النبوٌة واستخالص المبادئ والمعارف اإلسالمٌة خاللها،
 تموم الطالبة بتموٌم سلوكٌاتها وتحدٌد أهدافها فً ضوء ما وعته من معالم سٌرة الرسول  ، وتموم بتوجٌه مجتمعها نحو االلتزام بالمبادئ المستفادة من سٌرته . 
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إجازة اليوم الوطين

اخلامس 1441/1/33هـ

بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبداايت الدعوة يف العهد ادلكي

السادس 1441/2/7هـ
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بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول

يوم اخلميس 1441/5/7هـ

هناية االختبارات النهائية وتبدأ إجازة منتصف العام
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رابعا ً -الكتاب المقرر :

مذكرة :دراسات في السيرة النبوية.
خامسا ً  -مراجع المادة :
 الرحٌك المختوم .شٌخ صفً الرحمن المبار كفوري .
 الموسوعة المٌسرة فً التعرٌف بنبً الرحمة  ، إعداد كرسً المهندس عبد المحسن بن دمحم الدرٌس
للتعرٌف بالرسول ونصرته.
 رسول هللا وخاتم النبٌٌن دٌن ودولة .أ.د .عبد العزٌز العمري .
 السٌرة النبوٌة كما جاءت فً األحادٌث الصحٌحة .دمحم الصوٌانً.
 السٌرة النبوٌة فً ضوء المصادر األصلٌة  ،أ.د .مهدي رزق هللا .
 صحٌح السٌرة النبوٌة .دمحم األلبانً.
 فمه السٌرة .الشٌخ :دمحم الغزالً.
 السٌرة النبوٌة .د .علً الصالبً
سادسا ً -المواقع االلكترونية :
م
1
2

اسم المولع
مولع الهٌئة العالمٌة للتعرٌف بالرسول  ونصرته
الجمعٌة العلمٌة السعودٌة للسنة النبوٌة وعلومها

الرابط
http://mercyprophet.org/mul/ar/node
http://www.sunnah.org.sa/home/association-

للسٌرة النبوٌة ودراساتها المعاصرة؛ بالتعاون مع الهٌئة العالمٌة

3

مولع التربٌة النبوٌة

http://www.propheteducation.com

4

مولع صٌد الفوائد

www.saaid.net

5

مولع اإلسالم الٌوم

www.islamtoday.net

6

مولع الشبكة اإلسالمٌة

www. islamweb.net

سابعا ً – إرشادات هامة للطالبة:
 -1ضرورة االلتزام مبواعيد احملاضرات علماً أبن أتخر الطالبة عشر دقائق يعين عدم اعتبار حضورها.
 -2ينبغي للطالبة احلرص على أداء االختبارات يف مواعيدها ومع شعبتها. ,
 -3غياب الطالبة بعذر حيتسب من ضمن نسبة احلرمان.
 -4ضرورة تسليم التكليفات يف ادلوعد احملدد ,وسيتم حسم درجات عند أتخر تسليم التكليف عن ادلوعد احملدد.
 -5تلتزم الطالبة ابحلضور يف الشعبة ادلسجلة.

مع دعواتي لكن بالتوفيق,,,

