
  بسم ا الرمحن الرحيم       
א                             א  א

  أصول الدينא

א  اسم المادة א
א٠٤٣١١٢٣  رقم المادة ٣א

אא  مستوى المادة
  مكان المحاضرة    مواعيد المحاضرات

  البريد اإللكتروني  الساعات المكتبية  هاتف المكتب  اسم المحاضر

      

  البريد اإللكتروني  الساعات المكتبية  هاتف المكتب  اسم منسق المادة

        

  

א

 التعريـف   تتضمنلعرب قبل البعثة النبوية، كما      و حياة ا   ،مقدمة تتناول مصادر السيرة النبوية    تتضمن هذه المادة     

 و كذلك الردود العلمية على الشبهات المثـارة         ، في العهدين المكي والمدني    سيرة النبي   بأهم الحوادث المتعلقة ب   

  حول السيرة النبوية بهدف إيجاد الدافع لإلقتداء بسيرة النبي 

א א:א :א

   الطلبة بحوادث السيرة النبوية الرئيسة يحيط . ١

   نفسه في  محبة الرسول تتعمق . ٢

  يقوي االيمان في نفسه وتنميته . ٣

   المقبول من المردود من حوادث السيرة النبوية يعرف . ٤

  و أخذ الدروس و العبر منها  بسيرة الرسول يقتدي . ٥

א

  واجبات و تقارير ذات صلة بوحدات المساق *     رة و الحوار          المحاض* 

  البحث و اإلستقصاء    *     التحليل                     * 

  العصف الذهني * 



א
אאאא

إعطـاء  توزيع الخطة الدراسـية و      األول

فكرة عامة عن المادة و مناقـشة       

ة دراسـة الـسيرة     مفرداتها وأهمي 

   .النبوية

غزوة بني المصطلق و ما فيها مـن          التاسع

   امتحان نصف الفصل ،أحكام

مقدمة تتضمن التعريـف بالـسيرة        الثاني

النبوية و مصادرها و حياة العرب      

   اقبل البعثة النبوية و بعده

  غزوة الخندق و بني قريظة   العاشر

 بالدعوات السابقة   عالقة دعوته     الثالث

 و مراحل دعوتـه     ،نسبه و بعثته  و

  ما واجهه من صد و تعذيب

  صلح الحديبية و عمرة القضاء   الحادي عشر

 المقاطعـة   ،الهجرة إلـى الحبـشة      الرابع

   اإلسراء و المعراج ،االقتصادية

 إلى الملوك   غزوة مؤتة و رسائله       الثاني عشر

  و الرؤساء 

عقبـة األولـى و الثانيـة،       بيعتا ال   الخامس

   النبوية الشريفةةوالهجر

  فتح مكة و غزوة حنين   الثالث عشر

تأسيس الدولة في المدينة المنورة       السادس

والمؤاخاة و بناء المسجد، وكتابـة      

  الوثيقة 

  غزوة تبوك و عام الوفود   الرابع عشر

    وفاة النبي ،حجة الوداع  الخامس عشر  غزوة بدر الكبرى و غزوة أحد   السابع

 قينقاع و بني النـضير      إجالء بني   الثامن

  ويوم الرجيع و بئر معونة 

ــشرقين   السادس عشر ــى آراء المست ــردود عل ال

  االمتحان النهائي+ السيرة النبوية 

 

א :א

אא
صل نتصف الف   %٣٠  امتحان م
لفصل وأعمال ا  %٢٠  مشاركة  ال

ي ان النهائ  %٥٠  االمتح

  



    

א :א

א               א א א א   א

 السيرة النبوية الصحيحة أكرم ضياء العمري *       محمد البوطي. فقه السيرة النبوية  د * 

 السيرة النبوية البن هشام *         نور اليقين  محمد الخضري* 

 فقه السير النبوية محمدالغزالي *               كفوري                الرحيق المختوم  المبار* 

   كنوز السيرة للشيخ عثمان الخميس–راجح الكردي . شعاع من السير النبوية في العهد المكي د * 
 


