
                                   ميحرلا نمحرلا هللا مسب

رر س المق  دري  ة  ت  ي  ج  ي 
رات   است 

  بيانات عضو هيئة التدريس  بيانات المقرر

 أمل الفاضل أستاذة المقرر سلم 105 رمز المقرر

 312/ مكتب  2/ الدور  2ى مبن المكتب حقوق اإلنسان اسم المقرر 

 1 - 10االثنين من  كتبيةساعات الممواعيد ال 2 عدد ساعات المقرر

 aalfadel@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني www. fac.ksu.edu.sa/aalfadel الموقع الجامعي

 

رر  ف  المق  وصي   ت 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ف المقرر :اهدأأوالً /  

 اهلدف العام:  

 ه احلقوق انطالقاً من املفاهيم اإلسالمية مع مقارنتها ابملواثيق الدولية. الطالبة مبا حيقق الفهم الصحيح هلذ مبادئ حقوق اإلنسان لدى  أتصيل

 األهداف اخلاصة: 

 درك الفرق بني معناها يف اإلسالم ومعناها عند غريه. تو  .سالمية اهيم اإل من املف ة بادئ حقوق اإلنسان املستمدمب ة عرف الطالبت  -

 ستطيع التنبؤ آباثرها وحتديد املوقف املناسب منها. تتعلقة حبقوق اإلنسان، و مهارة حتليل الظواهر االجتماعية امل  ةتسب الطالب تك -

 . عن التساؤالت املثارة حول حقوق اإلنسان ةيب الطالب جت -

 الثقافة ونشرها يف اجملتمع. اية هذه  شارك يف محت -

 



 ثانياً  /  متطلبات المقرر وتوزيع الدرجات  :

 آخر موعد للتسليم الدرجة النشاط

  ( من الدراسة.12آخر موعد لتسليم التكاليف األسبوع ) درجة  30 جماعي + عمل فردي  مشروع

 ( في موعد المحاضرة لكل شعبة.10)في األسبوع -بإذن هللا -موعد االختبار   درجة 30 ي ختبار فصلا

 درجة 40 اختبار نهائي
ويمكنك الرجوع للبوابة ( 15في األسبوع )-بإذن هللا -موعد االختبار 

 اإللكترونية للنظام األكاديمي لمعرفة وقت ومكان االختبار

 

  .ق األسرية(ج والحقوحق الزوا) بعةالسانهاية الوحدة إلى  كتابالحظة هامة جداً: االختبار الفصلي من أول الم

 



 هـ1144اسية لمقرر )حقوق اإلنسان( الفصل الثاني للعام الدراسي عات الدرثالثاً / توزيع الموضو

 المفردة  التاريخ   4 المفردة  التاريخ   3 المفردة  التاريخ   2 المفردة  التاريخ   1

  1/ 19 – 5/ 24  األحد 
 التهيئة...

   للفصل الدراسي 

مفهوم حقوق اإلنسان   1/ 26  – 6/ 1 األحد 
 وضماانهتا ومصادرها

  الدولية يف االتفاقيات  2/2  – 6/ 8 األحد 
 حقوق اإلنسان 

 حق احلياة  2/ 9  – 15/6 األحد 
 10/2  – 16/6 األثنين  3/2  – 6/ 9 األثنين  1/ 27  – 6/ 2 األثنين  20/1  – 25/5 األثنين 

 11/2  – 17/6 الثالثاء  2/ 4  – 10/6 الثالثاء  1/ 28  – 6/ 3 الثالثاء  21/1  – 26/5 الثالثاء 

 12/2  – 18/6 األربعاء 2/ 5  – 11/6 األربعاء 1/ 29  – 6/ 4 اإلربعاء 22/1  – 27/5 األربعاء

 13/2  – 19/6 الخميس  2/ 6  – 12/6 الخميس  1/ 30  – 6/ 5 الخميس  23/1  – 28/5 الخميس 

 المفردة  8 المفردة  7 المفردة  6 المفردة  5

 حق العدل واملساواة  23/2  – 29/6 األحد  حق احلرية  16/2  – 22/6 األحد 
 

حق التملك والعمل   1/3  – 7/ 6 األحد 
 والصحة 

حق الزواج   3/ 8  – 13/7 األحد 
 واحلقوق األسرية  

 

 3/ 9  – 14/7 األثنين  2/3  – 7/ 7 األثنين  24/2  – 30/6 األثنين  17/2  – 23/6 األثنين 

 10/3  – 15/7 الثالثاء  3/3  – 7/ 8 الثالثاء  2/ 25  – 7/ 1 الثالثاء  18/2  – 24/6 الثالثاء 

 11/3  – 16/7 األربعاء 4/3  – 7/ 9 األربعاء 2/ 26  – 7/ 2 األربعاء 19/2  – 25/6 ألربعاءا

 12/3  – 17/7 الخميس  3/ 5  – 10/7 الخميس  2/ 27  – 7/ 3 الخميس  20/2  – 26/6 الخميس 

 المفردة  12 المفردة  11 المفردة  10 المفردة  9

   حقوق الطفل 15/3  – 20/7 األحد 
 

 22/3  – 27/7 األحد 

 
 ي االختبار الفصل

  4/ 5  – 12/8 األحد  حقوق املرأة  3/ 29  – 8/ 5 األحد 

حقوق غري  
املسلمني يف  

 اجملتمع املسلم 
 

 أخر موعد لالعتذار 

 4/ 6  – 13/8 األثنين  3/ 30  – 8/ 6 األثنين  23/3  – 28/7 األثنين  16/3  – 21/7 األثنين 

 4/ 7  – 14/8 الثالثاء  3/ 31  – 8/ 7 الثالثاء  24/3  – 29/7 الثالثاء  17/3  – 22/7 الثالثاء 

 4/ 8  – 15/8 األربعاء 1/4  – 8/ 8 األربعاء 3/ 25  – 8/ 1 األربعاء 18/3  – 23/7 األربعاء

 4/ 9  – 16/8 الخميس  2/4  – 8/ 9 الخميس  3/ 26  – 8/ 2 الخميس  19/3  – 24/7 الخميس 

   16 المفردة  15 المفردة  14 المفردة  13

حقوق اإلنسان يف اململكة   19/4  – 26/8 األحد  احلقوق االجتماعية  12/4  – 19/8 األحد 
 العربية السعودية 

 4/ 26  – 9/ 3 األحد 

 
اختبارات مواد اإلعداد  

 العام 

  5/ 3  – 10/9 األحد 
 5/ 4  – 11/9 األثنين  27/4  –  9/ 4 األثنين  20/4  – 27/8 األثنين  13/4  – 20/8 األثنين 

 5/ 5  – 12/9 الثالثاء  4/ 28  – 9/ 5 الثالثاء  21/4  – 28/8 ثاء الثال 14/4  – 21/8 الثالثاء 

 5/ 6  – 13/9 األربعاء 4/ 29  – 9/ 6 األربعاء 22/4  – 29/8 األربعاء 15/4  – 22/8 األربعاء

 5/ 7  – 14/9 الخميس  4/ 30  – 9/ 7 الخميس  23/4  – 30/8 الخميس  16/4  – 23/8 الخميس 



 ً  الكتاب المقرر : -رابعا

 كتاب حقوق اإلنسان/ اإلصدار الثالث أو اإلصدار الرابع  

 23الكتاب متوفر يف: دار النشر يف املكتبة املركزية للطالبات مبىن  

 321/ مكتب  2/ الدور2وقسم الدراسات اإلسالمية مبىن  

 
 

 

 

 

 

 مراجع المادة : -اً خامس

 أوال: الكتب الرئيسة:

 •حقوق اإلنسان في اإلسالم دراسة مقارنة مع اإلعالن العالمي و اإلعالن اإلسالمي. محمد الزحيلي.

 •حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في ضوء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. سهيل الفتالوي.

 

 ثانياً: المراجع المساعدة :

 سان في اليهودية والمسيحية واإلسالم مقارنة بالقانون الدولي .خالد الشنيبر.قوق اإلن • ح 

 •موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم. خديجة النبرواي.

 

 ثالثا: المراجع الموصى بها:

 •موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم وسماتها في المملكة العربية السعودية. عدنان الوزان.

 م. عبد اللطيف الغامدي.ي اإلسال•حقوق اإلنسان ف

 •عناية السنة النبوية بحقوق اإلنسان. حكمت بشير ياسين.

 



 المواقع االلكترونية :-سادساً 

 

 الرابط           اسم الموقع    م

 /http://www.ahlalhdeeth.com/vb  موقع ملتقى أهل احلديث   1

 /    http://ar.islamway.net  ع طريق اإلسالمموق   2

 /http://www.binbaz.org.sa  موقع الشيخ عبد العزيز بن ابز   3

 

 

ً بعسا  :إرشادات هامة للطالبة – ا

 .املسجلة  تلتزم الطالبة ابحلضور يف الشعبة .1
 تلتزم الطالبة أبداء االختبار الفصلي يف يوم احملاضرة ووقتها. .2
رى اختبار فصلي بديل إال بعد تقدمي اإلثبات لعذر طيب أو حالة وفاة أو سفر طارئ. .3  ال ُيج

 دد.ستحسم أستاذة املقرر من جمموع درجات األعمال الفصلية يف حال التخلف عن تسليم العمل يف املوعد احمل .4
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about:blank
http://www.binbaz.org.sa/

