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 1. اسم المادة السيرة النبوية

 2. رقم المادة 0431123

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس أصول الدين+ الفقو+ المصارف اإلسالمّية

 6. مجرقم البرنا 

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية الشريعة

 9. القسم أصول الدين

 10. مستوى المادة بكالوريوس -سنة أولى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2017/2018

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. يسلغة التدر  العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  10/2017
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادج .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 )يتم تحديده فصميا(

 مدرسو المادة .71

 .كتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: رقم المما يمي الرجاء إدراج
 )يتم تحذيذه فصليا(
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 وصف المادة .71

المتعمقة بسيرة كما تتضمن التعريف بأىم الحوادث  تتضمن ىذه المادة مقدمة تتناول مصادر السيرة النبوية، و حياة العرب قبل البعثة النبوية،
، و كذلك الردود العممية عمى الشبيات المثارة حول السيرة النبوية بيدف إيجاد الدافع لإلقتداء بسيرة النبي في العيدين المكي والمدني النبي 
. 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.
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 :األىداف -أ
 أن يحيط الطمبة بحوادث السيرة النبوية الرئيسة.-1

 في نفسو. أن تتعمق محبة الرسول  -2

 يمان في نفسو وتنميتو.أن يقوي اإل -3

 أن يفرق بين المقبول من المردود من حوادث السيرة النبوية. -4

 و أخذ الدروس و العبر منيا أن يقتدي بسيرة الرسول -5

 .يقدر الجيود المبذولة في التأليف والتحميل والعناية بسيرة النبي أن  -6

 أن: عمى اً يكون قادر  أن المادة إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 

 :الفهم واالستيعاب . أ

 أن يبين مفيوم السيرة النبوية وأىميتيا .   -1أ

 أن ُيفرق بين صحيح السيرة النبوية من ضعيفيا. -2أ

 أن يشرح حوادث السيرة النبوية الرئيسة، وأخذ الدروس والعبر منيا.  -3أ

 

 :المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية . ب

 التعامل مع كتب السيرة النبوية والمغازي .  أن يتقن -1ب

 أن يستنتج أىم الدروس والعبر من السيرة النبوية. -2ب

 أن يقارن بين صحيح السيرة النبوية وضعيفيا.  -3ب

 

 :ج.  المهارات الخاصة/ التطبيقية

 ت تطبيقية عمى ذلك.أن يمارس استنباط الدروس والعبر من حوادث السيرة النبوية وتحميميا من خالل دراسا -1ج

 أن يسيم في خدمة السيرة النبوية ونشرىا. -2ج

 أن يتقن تطبيق ما اكتسبو من معارف في مجال السيرة النبوية. -3ج

 

 :المهارات اإلبداعية القابمة لمتحول . د

 .أن يكتب بحثًا عمميًا أصياًل في أحد مباحث السيرة النبوية -1د

 . ثار حول بعض حوادث السيرة النبوية ومناقشتياأن يتمكن من دفع الشبيات التي تُ  -2د

 أن يناقش توجيو أحداث السيرة في معالجة قضايا العصر. -2د
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 
 المحتوى األسثوع المذرس نتاجاخ التعلم المتحققح أسالية التقييم المراجع

كتاب السيرج/ 

 جمعيح الحذيث
انات قصيرة،  متحا

عروض تقديمية، 
 مشاريع وواجبات

أن يبين مفيوم السيرة  -
 .وأىميتو النبوية

أن ُيفرق بين صحيح السيرة  -
 .النبوية من ضعيفيا

أن يتمكن من دفع الشبيات  -
التي تُثار حول بعض حوادث 

 . السيرة النبوية ومناقشتيا

التعريف بالسيرة النبوية وأىمية  األول 
ئدىا ومصادرىا دراستيا وفوا

 .وتطور الكتابة فييا

حياة العرب قبل البعثة النبوية  الثاني
 وبعدىا، وعالقة دعوة النبي 

 .بالدعوات السابقة

نسبو الشريف ووالدتو ورضاعتو  الثالث
وبعثتو ومراحل دعوتو، وما واجيو 

 .من صد وتعذيب

اليجرة إلى الحبشة، المقاطعة  الراتع
 .االقتصادية، اإلسراء والمعراج

بيعتا العقبة األولى والثانية،  الخامس
 واليجرة النبوية الشريفة.

تأسيس الدولة في المدينة المنورة  السادس
والمؤاخاة وبناء المسجد، وكتابة 

 الوثيقة.

 غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد. الساتع
إجالء بني قينقاع وبني النضير  امنالث

 ويوم الرجيع وبئر معونة.
غزوة بني المصطمق وما فييا من  التاسع

 أحكام، امتحان منتصف الفصل.
 غزوة الخندق وبني قريظة العاشر

الحادي 

 عشر
 صمح الحديبية وعمرة القضاء

إلى المموك  غزوة مؤتة ورسائمو  الثاني عشر
 ءوالرؤسا

 فتح مكة وغزوة حنين الثالث عشر
 حجة الوداع، وفاة النبي الراتع عشر

الخامس 

 عشر
الردود العممية عمى شبيات 

المستشرقين حول السيرة النبوية، 
 مراجعة الواجبات.

السادس 

 عشر
 مراجعة،االمتحان النيائي
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةنتاجات التعمم المستيدفة من خالل  تطوير يتم
 ، العصف الذىني، التعميم التعاوني، األسئمة السبورية.محاضرات،  مناقشات،  واجبات، مشاريع و عروض تقديمية

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل  من المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 ، المالحظة، التقارير التي يعدىا الطالب.متحانات قصيرة،  عروض تقديمية، مشاريع وواجباتا

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .22

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات ءالكتب المطموبة، والقرا  -أ
 كتاب السيرة النبوية/ جمعية الحديث -1
 :التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 كتاب السيرة النبوية لمشيخ أبي الحسن الندوي -1

 فقو السيرة النبوية لمدكتور محمد سعيد رمضان البوطي -2

 لمختوم لممباركفوريالرحيق ا -3

 شعاع من السيرة النبوية لمدكتور راجح الكردي. -4
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 نور اليقين لمشيخ محمد الخضري -5

 فقو السيرة النبوية لمشيخ محمد الغزالي -6

 السيرة النبوية عرض وقائع وتحميل أحداث لمدكتور عمي الصالَّبي. -7

 
 
 

 

 معمومات إضافية 26.

 
 
 

 

------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


