
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 تغريد جاسم عطية االسم
 taghreedatiyah@gmail.com البريد االلكتروني

 السيرة النبوية الشريفة اسم المادة
 تدوين مختصر مع تحقيقات واثار جديدة -السيرة النبوية )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 لسلوكية للرسول االكرم صاستلهام السيرة االيمانية والتربوية وا

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

 -الدعوة السرية -المبعث -نشأته -سيرة الرسول ص قبل الوالدة والوالدة الميمونة
استشهاد النبي ص  -الغزوات-التنظيم في المدس=ينة -الهجرة الى المدينة -واحداثها

 ه 11سنة 
 

 الكتب المنهجية
 

 مصادر مساعدة

 
 رجيةالمصادر الخا

 

 السيرة النبوية ألبن اسحاق، السيرة النبوية البن هشام،  
المصادر التاريخية:تاريخ الرسل والملوك للطبري، تاريخ اليعقوبي، مروج الذهب للمسعودي، الكامل في 

 التاريخ البن االثير، الغزوات للواقدي
موسسة المعصومين للشيخ ، المراجع: سيرة المعصومين للطبرسي، تاريخ االسالم لحسن ابراهيم حسن

 باقر شريف القرشي وغيرها
 

 تقديرات الفصل
الفصل امتحانات 

 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

  درجة 10 درجة 10 درجة 15 درجة 15
 

 معلومات اضافية
 

لتحليالت الحديثة التي تعبر عن قراءة جديدة ربما تولد التفاعل مع االراء واالفكار وا 
قناعات جديدة نتيجة اضطراب االراء بين المذاهب وتفسيرها وفقا لرأي كل مذهب فضال 

 عن التأثير السياسي مثل الدولة االموية والعباسية
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 ةكلية :التربي

 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 المسائيةالثانية/ المرحلة : 

 ةتغريد جاسم عطي المحاضر الثالثي :اسم 
 مدرس اللقب العلمي : 

 دكتوراهالمؤهل العلمي :  
 كلية التربية المختلطة ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات لميةلعالمادة ا التاريخ

الوقائع السلوكية من -الوقائع التاريخية -مصطلح السيرة  1
السيرة النبوية، السنة النبوية، كتب السيرة وكتب السنة 
النبوية، اهداف دراسة السيرة النبوية: االولى: الزاوية 

 التشريعية، الثانية: الزاوية العقائدية

 الفصل األول

ة: الثالثة الزاوية التربوية، اهداف اهداف دراسة السيرة النبوي  2
 تحريف اخبار السيرة النبوية -السيرة النبوية في القران

 الفصل األول

نماذج من الوقائع التاريخية، نماذج من الوقائع السلوكية،   3
ذرية بعضها من بعض، النسب الشريفـ الصفوة من ذرية 

 ابراهيم

 الفصل األول

اصحاب  -مطلب بن هاشممناف ، عبد العبد هاشم بن   4
 الفيل

 الفصل األول

عمه ابو  والدة النبي ص كفالة جده عبد المطلب، كفالة  5
 زواجه من خديجة -طالب

 الفصل األول

 الفصل األول نزول الوحي -طغيان قريش بشائر االنبياء بمبعثه ص  6

 -الصدح بالدعوة -حادثة الدار، انذر عشيرتك االقربين  7
 نصرة حمزة -سلمينتعذيب قريش للم

 الفصل األول

 الفصل األول 1امتحان شهري   8

 الفصل األول الهجرة الى الحبشة -دخول بني هاشم الشعب  9

 الفصل األول بيعة العقبة الثانية-انتشار االسالم في المدينة بيعة العقبة  10

ه  كتاب الموادعة بين المهاجرين واالنصار  1السنة   11
 المؤاخاة بين المهاجرين واالنصار -واليهود

 الفصل األول

 الفصل األول غزوة بدر-تحويل القبلة -ه غزوة العشير 2السنة   12

 -حسد اليهود للنبي–ه والدة االمام الحسن ع  3السنة   13
 وقعة احد

 الفصل األول

-دة االمام الحسين ع وقعة بني النضيره وال 4السنة   14
 وقعة الخندق-ه 5السنة 

 الفصل األول

 الفصل األول 2امتحان شهري   15

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 القســم :
 المرحلة : 

 لمحاضر الثالثي : اسم ا
 اللقب العلمي :  

 المؤهل العلمي :  
 العمل  :مكان 

 



 الفصل الثاني ه صلح الحديبية 6السنة  -ه وقعة بني قريظة 5السنة   16

ه رسائل النبي ص الى الملوك يدعوهم الى  6السنة   17
 ه غزوة خيبر 7السنة  -االسالم

 ثانيالفصل ال

 الفصل الثاني غزوة مؤتة-توسعة المسجد النبوي -ه فدك 8السنة   18

 الفصل الثاني جذيمةه فتح مكة، غدر خالد ببني  8السنة   19

 الفصل الثاني ه غزوة تبوك 9السنة  -ه غزوة حنين8السنة   20

ه  10السنة  -تبليغ سورة براءة -ه وفد ثقيف 9السنة   21
 وفد بني تميم -مباهلةال -وفد نصارى نجران

 الفصل الثاني

 -اسالم اهل اليمن على يد علي ع -ه وفد طي 10السنة   22
 النبي ص يبعث امراء على الصدقات

 الفصل الثاني

 الفصل الثاني 1امتحان شهري   23

حديث  -خطبة النبي ص في منى –ه حجة الوداع  10السنة   24
 غدير خم

 الفصل الثاني

 الفصل الثاني وفاة النبي ص -بغث اسامة بن زيده  11السنة   25

 الفصل الثاني دفن النبي ص –ه الصالة على الجثمان  11السنة   26

 الفصل الثاني قريش-الضالل الفكري قبل البعثة  27

 الفصل الثاني االحبار والرهبان -ضالل الفكريال  28

 الفصل الثاني معالم الهداية التي جاء بها محمد ص  29

 الفصل الثاني 2امتحان شهر   30
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