
  

 

 

 

 ات في السيرةخطة مساق دراس                       
 HADT 1202: رقم المساق                           

  ًوصف المساق : أول: 

 ة النبويدةهميدة رراسدة السديرأتحدد  عدن يكلية أصول الدين،  بةطل جميع طلبة الجامعة اإلسالمية عداعلى  رمقر مساق     

ن سدة السديرة مدوتعريفها ومصاررها وواقع العالم بين يدي البعثة، وعالقة هذه الدعوة مع رعوات األنبياء السابقين، ثدم ررا

                               فتح مكة.ثم من تأسيس الدولة إلى  ، ثم مراحل الدعوة فالهجرة، ميالره إلى بعثته

 األهداف العامة للمساق: :ثانيًا 

 ووقائعها. صلى هللا عليه وسلمسيرة النبي  أحدا  صحيحعلى  الوقوف -1

 في التعامل مع القضايا المختلفة.صلى هللا عليه وسلم التعرف على هدي النبي  -2

 .صلى هللا عليه وسلماستنباط الدروس والعبر من سيرة النبي  -3

  محتوى المساق : ثالثًا : 

 األسبوع الموضوع

 األول مقدمات

 الثاني الوحدة األولى: أحدا  ما قبل البعثة

 الثالث صلى هللا عليه وسلمالوحدة الثانية: شباب النبي 

 الرابع الوحدة الثالثة: البعثة النبوية 

 الخامس الوحدة الرابعة: موقف قريش من الدعوة اإلسالمية

 السارس  الوحدة الرابعة: موقف قريش من الدعوة اإلسالمية

 السابع الوحدة الخامسة: الهجرة إلى المدينة 

 الثامن  وتأسيس الدولة الوحدة السارسة: العهد المدني الكريم

 التاسع وتأسيس الدولة الوحدة السارسة: العهد المدني الكريم

 العاشر الوحدة السابعة: غزوتا بدر وأحد

 الحاري عشر الوحدة الثامنة: الصراع مع اليهور في المدينة

 الوحدة التاسعة: المنافقون

 الوحدة العاشرة: األحزاب
 الثاني عشر

 الثالث عشر غزوة صلح الحديبية.الوحدة الحارية عشر: 

 الرابع عشر .الوحدة الثانية عشر: فتح مكة

 الخامس عشر مراجعة نهائية لما سبق رراسته

 األسابيع. على  المساق مفرراتقد يطرأ تغيير في توزيع  - * مالحظة:

 هناك بعض العناوين الفرعية المحذوفة التي سينبه عليها خالل المحاضرات. -               

   ًمخرجات المساق:ارابع : 

 .صلى هللا عليه وسلم النبي سيرةصحيح  القدرة على تمييز -1

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة

 

 ولاألالفصل الدراسي 

 م2017/2018العام الدراسي:  كليــة: أصول الدين

 أحمد إرريس عورة ر.مدرس المساق:  قســم: الحديث الشريف وعلومه

   



  

 .صلى هللا عليه وسلمالقدرة على التعامل مع القضايا المختلفة وفق هدي النبي  -2

 . صلى هللا عليه وسلمالقدرة على استنباط الدروس والعبر من سيرة النبي  -3

  أساليب متنوعة ومنها: أسلوب تدريس المساق: : خامًسا 

 حل المشكالت وغيرها. -3         الحوار والنقاش.  -2       لقاء.المحاضرة واإل -1     

   ًمراجع المساق:: اسارس  

 .شعرحمار أبو  ر. طالب ،أ. ر. إسماعيل سعيد رضوانتصنيف:  " كتاب " رراسات في السيرة :الرئيسجع مرال -1     

  ري، وغيرها.السيرة النبوية لبن هشام، فقه السيرة النبوية للبوطي، الرحيق المختوم للمباركفو :اإلضافيةمراجع ال -2   

 الساعات المكتبية:سابعًا :  

 حسب الجدول التالي:( B299قسم الحديث الشريف وعلومه غرفة ) يتواجد المدرس في كلية أصول الدين

 الساعة اليوم

1-11 السبت  

حداأل  11-12:30  

12-11 الثنين  

12:30-11 الثالثاء  

1-11 األربعاء  

 متطلبات رراسة المساق: :ثامنًا  

  .الحضور اإللزامي للمحاضرات، مع اللتزام بآراب طالب العلم -1     

 التحضير والمتابعة المستمرة لكل ما أخذ في المحاضرة سواء من الكتاب المقرر أو خارجه.  -2     

 التقدم لالمتحان النصفي والنهائي للمساق عند المدرس الذي سجلت معه المساق.  -3     

 التقييم:تاسعًا : 

(، وتشمل:40%) عليها أعمال الفصل -1      

%. 10الحضور  -          

%.30المتحان النصفي  -          

(. 60%اختبار نهاية الفصل ) -2      

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

اشرة في أوقات الساعات المكتبية، أو من خالل مجموعة المساق على الفيس * مالحظة: يمكن التواصل مع مدرس المساق مب

أو من خالل البريد الكتروني التالي:  متطلب الجامعة اإلسالمية بغزة،  -بوك باسم: مساق رراسات في السيرة النبوية  

aowda@iugaza.edu.ps    &    ahmed.owda@gmail.com 
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