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 منوذج توصيف خمتصر  

 
التعريف مببادئ حقوق اإلنسان انطالقاً من املفاهيم اإلسالمية، مع مقارنتها ابملواثيق الدولية، ونشر ثقافة   : أهداف املقرر (1)

 حقوق اإلنسان يف اجملتمع. 
 

 األسبوع  ساعات التدريس  املوضوعات ( 2)
 1 2 الوحدة األولى: مفهوم حقوق اإلنسان وضماناتها ومصادرها

 1 2 االتفاقيات الدولية في حقوق اإلنسان.الوحدة الثانية:  
 1 2 الوحدة الثالثة: حق الحياة.

 1 2 الوحدة الرابعة: حق الحرية. 
 1 2 والمساواة. لالوحدة الخامسة: حق العد

 1 2 الوحدة السادسة: حق التملك والعمل والصحة. 
 1 2 الوحدة السابعة: حق الزواج ، والحقوق األسرية.

 1 2 الثامنة: حقوق الطفل.الوحدة 
 1 2 الوحدة التاسعة: حقوق المرأة. 

 1 2 الوحدة العاشرة: حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم.
 1 2 الوحدة الحادية عشر: الحقوق االجتماعية.

 1 2 الوحدة الثانية عشر: حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية.
 

 والتقييم:د. التدريس 

 .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 1

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

1.1 

أن يُبين معنى حقوق اإلنسان في اإلسالم 

ومصادرها، وموقف اإلسالم من  وضماناتها،

 االتفاقات الدولية.

 المحاضرة 

 و الحوار المناقشة  

 االختبارات الفصلية

 والنهائية 

1.2 
 المحاضرة  أن يشرح حق الحرية في اإلسالم .

 و الحوار المناقشة  

 االختبارات الفصلية

 والنهائية 

 312/ مكتب  2/ الدور  2ى مبن : رقم املكتب سلم 105 رقم ورمز املقرر
 aalfadel@ksu.edu.sa : الربيد االلكرتوين أو رقم اهلاتف حقوق اإلنسان اسم املقرر 

 1- 10االثنني من : الساعات املكتبية  ساعتان  عدد الساعات املعتمدة 
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1.3 
أن يوضح العدل في اإلسالم ، والفرق بينه وبين 

 المساواة.

 المحاضرة 

 و الحوار المناقشة  

 االختبارات الفصلية

 والنهائية 

1.4 
أن يذكر حقوق اإلنسان في المملكة العربية 

 السعودية.

 المحاضرة 

 و الحوار المناقشة  

 االختبارات الفصلية

 والنهائية 

 المهارات 2.0

2.1 
أن يفند الشبه المثارة على حكم القصاص عقوبة    

 لمن  اعتدى حق الحياة  بالقتل .

 

 كتابة مقال

 

 تقييم المقال

2.2 
عصف ذهني عن طريق  أن يوجز حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم.

 ورقة عمل 

 تقييم ورقة عمل 

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يشارك في  العمل ضمن فريق متعدد 

 التخصصات. 

 تقييم ورشة عمل ورشة عمل 

 الواجبتقييم  واجب أن يحسن استخدام الحاسوب وتقنية المعلومات 3.2

 
 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 العاشر االختبار الفصلي 1

 %5               الرابع  مقال 2

 %5               الحادي عشر  ورقة عمل  3

 %5 يختار خالل الفصل  واجب 4

 %15 يختار خالل الفصل  ورشة عمل  5

 %40              جدول األختبارات    االختبار النهائي 6

 

 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ( 

 
 

 الكتاب المعتمد-1
حقوق اإلنسان، مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك سعود، دار جامعة الملك سعود للنشر، 

 هـ 1441، اإلصدار الرابع

المواد المرجعية  -2

األساسية )المجالت 

العلمية والتقارير 

 وغيرها(:

 م. 2014حقوق اإلنسان في اليهودية والنصرانية، خالد الشنيبر، -

 م 2006م، خديجة نبراوي، دار السالم، موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسال-

 هـ. 1427حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، نوال العيد، -

 المصادر اإللكترونية

 /http://www.alfiqhia.org.saموقع الجمعية السعودية الفقهية                                   -

 /https://majles.alukah.netموقع األلوكة                                                            -

 /http://ar.islamway.net                                       موقع طريق اإلسالم                   -

/http://www.binbaz.org.sa    موقع الشيخ عبد العزيز بن باز                                    -

                         

 http://binothaimeen.net/siteموقع الشيخ محمد بن عثيمين                                 -

http://www.alfiqhia.org.sa/
https://majles.alukah.net/
http://ar.islamway.net/
http://www.binbaz.org.sa/
http://binothaimeen.net/site
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 /http://shamela.ws  موقع المكتبة الشاملة                                                            -

 /http://www.saaid.net   موقع صيد الفوائد                                                        -

 /https://www.dorar.netموقع الدرر السنية                                                      -

 البرنامج الحاسوبي للمكتبة الشاملة. أخرى  

 
 .  بذلك للتنسيق ابالغ عضو هيئة التدريسجة إىل خدمات مساندة برجاء ** إذا كنت من طالب ذوي االحتياجات اخلاصة وحبا

http://shamela.ws/
http://www.saaid.net/
https://www.dorar.net/

