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 : المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  كلٌة الشرٌعة:الكلٌة 
 :  موعد المحاضرة  الفقه واصوله :القسم 

عمال أالسٌرة النبوٌة و:عنوان المقرر
 (0102132)الخلفاء الراشدٌن 

:  الساعات المكتبٌة 
 

  

 وصف المساق 

 بكل التعريف مع النبوية، السيرة أحداث أىم عمى والوقوف قبوليا، وشروط المعتبرة، السيرة مصادر في المادة ىذه تبحث

. المعاصر بالواقع وربطيا الدروس، واستنباط وأعمالو لمخالفة وتسممو حياتو حيث من راشد خميفة

  أهداف المساق 
 ٌتعرف على سٌرة الرسول علٌه الصالة والسالم  .1

 ٌقتدي بالسٌرة النبوٌة فً مجاالت الحٌاة المختلفة .2

 ٌحلل جوانب الرسالة وجوانب شخصٌة الرسول صل هللا علٌة وسلم ، وخصائصها  .3

 ٌستنبط الدروس والعبر من السٌرة النبوٌة  .4

 ٌقارن بٌن العهد المكً والمدنً من حٌاته صل هللا علٌه وسلم ، ودعوته  .5

 ٌقارن بٌن أحداث السٌرة والدعوة فً زمانه علٌه الصالة والسالم ومع واقع الدعوة الٌوم  .6

 

 مخرجات التعلم:  
 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن ٌكون الطالب قادراً على 

 :-المعرفة والفهم، حٌث ٌفترض الطالب أن ٌكون قادراً على  .1

 .فهم دور وأهمٌة السٌرة والمبادئ األساسٌة التً ترتكز علٌها - أ

 .فهم المقصود بالفترة المكٌة التً أمضاها رسول هللا  - ب

 .التمٌٌز بٌن المرحلة المدنٌة والمكٌة  - ت

معرفة أهمٌة كل منها فً أثرها على الجانب التشرٌعً المهارات الذهنٌة، حٌث ٌكون الطالب قادراً  .2
 :-على 

 .التحلٌل والنقد لكتابات المٌستشرقٌن حول السٌرة  - أ

 .استنباط الحلول فً اقتداء برسول هللا صلى هللا وسلم  - ب

تنمٌة قدراته على البحث والتحلٌل وتنمٌة القدرة على الفهم وتفسٌر األحكام والنصوص المقروءة  - ت
 .من السٌرة فً المصادر المختلفة 

 .النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل حلقات الحوار التً تثار خالل المحاضرات  - ث

 
 :-المهارات الخاصة بالموضوع، حٌث ٌكون الطالب قادراً على  .3

اإلجابة على على األسئلة التً تطرح علٌه من واقع النصوص الشرعٌة ومدى مالئمتها مع الواقع  - أ
 .العملً 

 .االستعانة باألحكام المستنبطة من بحث السٌرة ومناقشتها  - ب

 .فهم اإلجراءات الواجب إتباعها فً الستنباط حلول معتمدها سٌرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم - ت

 
 :-المهارات العملٌة، حٌث ٌكون الطالب قادراً على  .4

 . كٌفٌة التعرف على استخدام الطرق الموصلة لمعرفة الفهم الصحٌح للسٌرة  - أ

 .التعرف على التطبٌقات التربوٌة التً تأخذ من بحثوث السٌرة-          ب 
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  هٌكل المقرر : 

 

طرق 
 التعلٌم

اجراءات 
 التعلم

نتاجات  المواضٌع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

انعروض 

 انحاسىبيت 

اسهىب انمحاضرة 

 انخفاعهيت اننشط

 مدخم مىجز انى دراست انسيرة اننبىيت .1

اندراساث واحجاهها حىل حياحه صم هللا . 2

 عهيه وسهم وبدايت انخانيف في انسيرة
 3 1أ،

 االول 

انعروض 

 انحاسىبيت 

 من انميالد انى انمبعث-1 انخعهيم انخعاوني

 مراحم اندعىة في مكت - 2

 مىقف قريش من اندعىة- 3

 3 ب- 2

 الثانً

الحوار  الشفافٌات 
 والمناقشة 

 مواقف من تعذٌب المؤمنٌن -1
 الهجرة الى الحبشة - 2
 اسالم حمزة وعمر - 3

 3 ت - أ- 2

 الثالث

 المقاطعة العامة -1 انحىار وانمناقشت  الشفافٌات 
 عام الحزن -2
 دعوة أهل الطائف - 3

 

 3 ب -ا- 3

 الرابع 

التعلٌم عن طرٌق  الشفافٌات 
 األنشطة 

 االسراء والمعراج -1
 مقدمات من الهجرة -2
 بٌعتا العقبة -3

 3 ث -ت- 3

 الخامس 

االستفادة من برامج  األبحاث
 الكترونٌة 

 الهجرة العامة ونتائجها -1
ب - أ -1 أسس بناء المجتمع االسالمً -2

 ت 
3 

 السادس

 العالقة مع الٌهود
 3  أ 4 1/غزوة بدر

 السابع 

 الشفافٌات

 اجالء بنً قٌنقاع-1
 1/غزوة أحد -2
 2/غزوة أحد -3

 3  ت -1

 الثامن 

 دومة الجندل -1
 غزوة بنً المصطلق-2
 حادثة االفك-3

 3 ب -4

 التاسع 

 غزوة بنً النضٌر-1
 غزوة ذات الرقاع-2
 غزوة الخندق-3

 3 أ  -2
 العاشر

التواصل بالتعلم عن 
بعد باالنشطة 

 والتكلٌفات

ربط الطالب بمصادر 
المعرفة المختلفة 

 المكتبة ،االنترنت:

 غزوة بنً قرٌظة-1
 صلح الحدٌبٌة-2
 فتح خٌبر-3

 3  ب ت – 3
 الحادي عشر

 الرسل إلى الملوك واألمراء-1
 عمرة القضاء-2
 سرٌة مؤتة وفتح مكة-3
 غزوة حنٌن-4

 3 ث  -1

 الثانً عشر

 غزوة تبوك ومسجد ضرار-1
 الثالثة الذٌن خلفوا وعام الوفود-2
 

 3 ث  -3    
 الرابع عشر

اسلوب المحاضرة 
 التفاعلٌة النشط

 حجة الوداع-1
 وفاة الرسول- 2
 تارٌخ مجمل للخلفاء الراشدٌن وأعمالهم- 3

 3 ب  -3
الخامس 

 عشر
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 الكتاب المقرر الرئٌس: 
 م2014 ، 6بٍروث ، ط–وور الٍقٍه فً سٍرة سٍذ المرسلٍه  ، محمذ الخضري بك ، دار الكتب العلمٍت 

 

 :المقررات المساندة 
 م1992 1السٍرة الىبوٌت ،عبذالملك به هشام الحمٍري،تحقٍق مصطفى السقا واخرون ،دار الخٍر ،بٍروث ،ط-1

م 1991 ،1الجامع فً السٍرة الىبوٌت ،سمٍرة الزاٌذ ،المطبعت العلمٍت ،دمشق ، ط -2

  مىاقع عهى اننج  :

 http://www.almoslim.net/node/100912: موقع المسلم و ارابط هو  – 1

: االقتصادي اإلسالمً و الرابط هو موقع النظام  –  2
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titl 

 shamble's //http:موقع المكتبة الشاملة والرابط - 3
 www.islamonline.net:موقع إسالم أون الٌن والرابط هو - 4

 www.islamweb.net:موقع المكتبة اإلسالمٌة والرابط هو - 5      
 www.wagfeya.com: موقع المكتبة الوقفٌة والرابط هو - 6

 

  طرق التعلٌم: 
 .أسلوب المحاضرة التفاعلٌة النشطة -1

. التعلٌم عن طرٌق حل المشكالت -2
 .التعلٌم التعاونً -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة -5

 . اإلنترنت، المكتبة: مثل، ربط الطالب بمصادر المعرفة المختلفة -6

 

 األدوات المستخدمة فً التقٌٌم : 

، عدا التقٌٌم المستمر فً ملف اإلنجاز الذي ٌشمل التكلٌفات الصفٌة وغٌر الصفٌة، االختبار وسٌلة تقوٌم ثابتة
: والجدول التالً ٌبن إجراءات التقٌٌم فً المقرر،  والتفاعل الصفً فً المحاضرة، والتقرٌر، والبحث

 

 

 الطرق العالمة التارٌخ

 االختبار االول  20 األسبوع الرابع 

 االختبار الثانً  20 األسبوع الثامن 

 (المشاركات والتكلٌفات والتقارٌر)اعمال الفصل  10 

 االختبار النهائً 50 األسبوع الرابع عشر 

المجموع  100 
 

http://www.almoslim.net/node/100912
http://www.almoslim.net/node/100912
http://www.wagfeya.com/
http://www.wagfeya.com/

