
 سرتاتيجية التدريس للمقررا
 

 الخطة الدراسٌة
  هند بنت سعود الرفيق أستاذة الممرر :                             سلم 011رمز الممرر   : 

 2 مبنى:      2الدور     222 المكتب    :                             دراسات في السيرة النبوية  :اسم الممرر  

  : البرٌد اإللكترونً                                                         2عدد الساعات :      
   :  المولع  الرسمً                                                  رلم الشعبة : 

           مواعٌد الساعات المكتبٌة:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توصٌف الممرر

 
 أوالً /  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 .   

 

 

 /  متطلبات المقرر وتوزيع الدرجات  :ثانياً  

 

 النشاط
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 آخر موعد للتسليم

  جمموعة أنشطة    

  درجة  01
  األسبوع العاشر 

 السابعة إلى نهاية الوحدة  ي فصلال ختباراال
0

 درجة 1
 في نفس موعد المحاضرة لكل شعبة  التاسع  األسبوع 

 اختبار نهائي
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 خطة املقرر: 

 ادلوضوع األسابيع الدراسية
 التهيئة للفصل الدراسي  هـ2/1/1441 األول  
 وحال العرب قبل البعثة مفهوم السرية النبوية ومصادرها هـ9/1/1441 ثاينال   
 مراحل حياته ملسو هيلع هللا ىلص وماسبقه من مبشرات  هـ1441/ 16ثالث ال 
 حياته من الطفولة إىل البعثة  هـ23/1/1441لرابع  ا 

 إجازة اليوم الوطين ه24/1/1441يوم االثنني 
 بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبداايت الدعوة يف العهد ادلكي هـ33/1/1441 امس اخل  

 أحداث ووقائع من العهد ادلكي  هـ7/2/1441سادس ال   
 اجملتمع االسالمي يف ادلدينة  هـ14/2/1441 سابع ال    
 األوىل الغزوات  هـ21/2/1441 ثامنال  

 االختبار الفصلي    هـ28/2/1441 التاسع     
  غزوات بين النضري /اخلندق /بين قريضه   هـ6/3/1441  العاشر  ا
 , مراسلة ادللوك واألمراء صلح احلديبية هـ13/3/1441  11   ال

   غزوة الفتح  هـ23/3/1441    12األسبوع
 مرضه ووفاته هـ27/3/1441    13 ال
 حقوق النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أمته  هـ4/4/1441     14 ا

 التهيئة لالختبار النهائي هـ11/4/1441     األ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً  الكتاب المقرر : -رابعا
 مذكرة: دراسات في السيرة النبوية. 

 
 

 

 مراجع المادة : -اً خامس

  يالمبار كفورالرحٌك المختوم. شٌخ صفً الرحمن     . 
  الموسوعة المٌسرة فً التعرٌف بنبً الرحمةالعالمٌة  ، إعداد كرسً المهندس عبد المحسن بن دمحم الدرٌس     للسٌرة النبوٌة ودراساتها المعاصرة؛ بالتعاون مع الهٌئة

 ونصرته. للتعرٌف بالرسول
       . رسول هللا وخاتم النبٌٌن دٌن ودولة. أ.د. عبد العزٌز  العمري 
   .ًالسٌرة النبوٌة كما جاءت فً األحادٌث الصحٌحة. دمحم الصوٌان 
 . السٌرة النبوٌة فً ضوء المصادر األصلٌة ، أ.د. مهدي رزق هللا 
 انً.   دمحم األلب .صحٌح السٌرة النبوٌة 
 الشٌخ: دمحم الغزالً.   فمه السٌرة . 
 ًعلً الصالب. د. السٌرة النبوٌة 

 

 

 ً  المواقع االلكترونية :- سادسا

 
 الرابط           اسم المولع    م

 http://mercyprophet.org/mul/ar/node ونصرته مولع الهٌئة العالمٌة للتعرٌف بالرسول  1

 -http://www.sunnah.org.sa/home/association للسنة النبوٌة وعلومهاالجمعٌة العلمٌة السعودٌة  2

 بداية اختبارات مواد اإلعداد العام هـ18/4/1441    16 ال
 االختبارات النهائية للفصل الدراسي األولبداية  هـ25/4/1441    17 ال

 هناية االختبارات النهائية وتبدأ إجازة منتصف العام هـ7/5/1441 يوم اخلميس
 بداية إجازة منتصف العام هـ7/5/1441 يوم اخلميس

 بداية الفصل الثاين  هـ24/5/1441دحد األيوم 



 http://www.propheteducation.com مولع التربٌة النبوٌة 3

 www.saaid.net مولع صٌد الفوائد 4

 www.islamtoday.net مولع اإلسالم الٌوم 5

 www. islamweb.net مولع الشبكة اإلسالمٌة 6

 
 

 

 

 

 

 ً  إرشادات هامة للطالبة: – سابعا

 ضرورة االلتزام مبواعيد احملاضرات علماً أبن أتخر الطالبة عشر دقائق يعين عدم اعتبار حضورها.  -1

 . ينبغي للطالبة احلرص على أداء االختبارات يف مواعيدها ومع شعبتها,  -2

 غياب الطالبة بعذر حيتسب من ضمن نسبة احلرمان. -3

   ادلوعد احملدد, وسيتم حسم درجات عند أتخر تسليم التكليف عن ادلوعد احملدد.ضرورة تسليم التكليفات يف  -4

 تلتزم الطالبة ابحلضور يف الشعبة ادلسجلة. -5

 
 مع دعواتي لكن بالتوفيق,,,

  


