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  الدراسي:التعريف بالمقرر  .أ
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       0

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                   سادس/ المستوى ال ثالثةالسنة ال. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:    5

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6
 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  نمط الدراسة م
 %133 33 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2
   التعليم اإللكتروني  3
   التعليم عن بعد  4
    أخرى 5

 
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 33                                          محاضرات 1
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  تذكر(ى )أخر  4

 33 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 13 ساعات االستذكار 1
 13 الواجبات 2
 13 المكتبة 3
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 13 المشاريع /إعداد البحوث 4
 5 أنشطة تطوعية ()تذكرأخرى  5

 45 اإلجمالي 
علم، ، ويشتتتتمل  لم: جميع أنشتتتتطة التللمقررهي مقدار الوقت المستتتتتثمر في النشتتتتاطات التي تستتتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 مثل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
لحق المكفول اومعرفة ، في المواثيق الدولية قهوحقو اإلسالم، حقوق االنسان في  يشتمل على بيان  لمقرر:لالعام وصف ال. 0
 .نظمةنسان واألفي المملكة من خالل هيئة حقوق اإل له
للحكم  يساسالنظام األكذا و التي كفلتها له الشريعة اإلسالمية نسان حقوق اإلل الطالبإدراك : الهدف الرئيس للمقرر. 2

 وتطبيقها في تعامالته مع اآلخرين. ةظمة ذات الصلنواأل
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 5

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  : سيكون الطالب قادراً على أن: المعارف 1
 3ع .حقوق االنسان أهم المبادئ التي تحكميوضح   1.1
 2ع  .التاريخي والفلسفي لحقوق اإلنسان الشرعي و  األساس  شرحي 1.2
 1ع .الواردة في النظام األساسي للحكم حقوق االنسان د يعد 1.3
 3ع .ثار المترتبة على انتهاك حقوق االنساناآل عرضيست 1.4
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:المهارات 2

 1م  أهم الضمانات الدستورية والقضائية والسياسية لحقوق اإلنسان. برزي 2.1
 3م  يقارن بين حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والحقوق الواردة في المواثيق الدولية 2.2
لدولية الواردة على بعض المواثيق والعهود ا تتحفظارأي المملكة العربية السعودية إزاء ال عللي 2.3

 .المقررة للحقوق والحريات
 4م

  : أن يكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات 3
 1ك . في تعامالته  يلتزم بالقيم والمبادئ اإلسالمية 3.1
 3ك يعمل بشكل فعال ضمن فريق المقرر 3.2
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 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

 معنى الحق والحرية وتطور مفهومهما  1
 2 ئ التى تحكم حقوق االنسانالمباد

2 
 االساس الفلسفى لحقوق االنسان
 االساس التاريخى لحقوق االنسان
 االساس الشرعى لحقوق االنسان

2 

 2 التنظيم الدستورى لحقوق االنسان في المملكة العربية السعودية 3

4 

 الحقوق والحريات الشخصية 
 الحق في الحياة في النظام االساسى للحكم

 الحق في الحياة في الشريعة االسالمية
 الحق في الحياة في المواثيق الدولية 

2 

5 

 الحق في االمن
 الحق في االمن في النظام االساسى للحكم

 الحق في االمن في الشريعة االسالمية
 الدوليةالحق في االمن في المواثيق 
 الحق في السالمة الجسدية

2 

6 

 الحق في حرمة المسكن والخصوصية
 الحق في حرمة المسكن والخصوصية في النظام االساسى للحكم

 الحق في حرمة المسكن والخصوصية في الشريعة االسالمية
 الحق في حرمة المسكن والخصوصية في المواثيق الدولية

2 

7 

 الحقوق والحريات الفكرية
 العقيدة والعبادة في الشريعة االسالميةحرية 

 حرية العقيدة والعبادة في النظام االساسى للحكم
 حرية العقيدة والعبادة في المواثيق الدولية

2 

8 

 حرية الرأى والتعبير والنشر
 حرية الرأى والتعبير والنشر في الشريعة اسالمية 

 حرية الرأى والتعبير والنشر في النظام االساسى للحكم
 حرية الرأى والتعبير والنشر في المواثيق الدولية

4 

9 
 الحقوق والحريات السياسية

 حق  المواطنة  -
 حق االنتخاب والترشيح -

2 
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 حق تولى الوظائف العامة -
 الحقوق والحريات السياسية في الشريعة االسالمية والنظام االساسى للحكم والمواثيق الدولية  -

13 

 واالجتماعية كما نظمها النظام االساسى للحكمالحقوق والحريات االقتصادية 
 الحق في التملم -
 الحق في العمل  -
 الحق في الضمان االجتماعى -

 الحقوق والحريات االقتصادية في الشريعة االسالمية والمواثيق الدولية

2 

11 

 ضمانات حقوق االنسان
 الضمانات الدستورية
 الضمانات القضائية
 الضمانات السياسية

2 

12 

 حماية حقوق االنسان اليات
 الهيئات الوطنية لحماية حقوق االنسان

 تنظيم هيئة حقوق االنسان
 المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحماية حقوق االنسان

2 

13 
 الهيئات الدولية لحماية حقوق االنسان

 دور منظمة االمم المتحدة 
 دور المعاهدات الدولية واالقليمية لحماية حقوق االنسان

2 

التحفظات الواردة على بعض المبادئ المتضتتتتتتتتتتتمنة في المواثيق والعهود الدولية المقررة للحقوق والحريات  14
 2 من قبل المملكة العربية السعودية 

 33 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

 حقوق معنى الحّق وأهم المبتتتتادئ التي تحكم يتتتتذكر 1.1
 .االنسان

 .المحاضرات 
 جموعات العمل م
 النشطة البحثية ا

 ة االختبارات التحريرية والشفوي
تتتقتتيتتيتتم االنشتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتة واالوراق 

 البحثية 

ق التاريخي والفلسفي  لحقو  الشرعي و األساس شرحي 1.2
 . اإلنسان 

الواردة في النظام األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي حقوق االنستتتتتتتتتان د يعد 1.3
 للحكم 

 االثار المترتبة على انتهاك حقوق االنسان يستعرض 1.4
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المهارات 2.0

أهم الضتتتمانات الدستتتتورية والقضتتتتائية والستتتياستتتتية  برزي 2.1
 المحاضرات .  لحقوق اإلنسان.

 مجموعات النقاش 
 يالعصف الذهن

 األنشطة والتقارير
 

ويتتتتتتتتة فتتتتتتتاالختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتارات الشتتتتتتتتتتتتتتت
 ة.والتحريري

 بطاقة المالحظة
 أوراق العمل.

يقارن بين حقوق اإلنستتتتتتتتتتان في الشتتتتتتتتتتريعة اإلستتتتتتتتتتالمية  2.2
  والحقوق الواردة في المواثيق الدولية

2.3 
 تظاتحفرأي المملكة العربية الستتتتتتتتتتتتتتعودية إزاء ال يعلل

الواردة على بعض المواثيق والعهود التتتتتتدوليتتتتتتة المقررة 
 .للحقوق والحريات

 الكفاءات 3.0
 التعلم التعاوني  يلتزم بالقيم والمبادئ اإلسالمية 3.1

 األنشطة البحثية
 

 بطاقة المالحظة
 ضمن فريق المقرر. بشكل فعال يعمل 3.2  تقييم األقران.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم يميالتق أنشطة م
 )باألسبوع(

 النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %13 مستمر .التكاليف والواجبات واألنشطة والعروض 0
 %13 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية 2
 %23 7 نصفياختبار  5
 %63 18 نهائياختبار  4
 %133  المجموع  9

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 توزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس بالقسم  -
 رشاد الطالب بالقسمتحديد عدد الساعات المكتبية إل -

 
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

 حقوق االنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق  د احمد الرشيدى  المرجع الرئيس للمقرر

 مدخل لدراسة حقوق االنسان في الشريعة االسالمية  د محمد سعيد خليفة . المراجع المساندة
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 قانون حقوق االنسان في الفكر الوضعى والشريعة االسالمية  د عبد الواحد محمد الفار .
 االسالم واعالن االمم المتحدة   الشيخ محمد الغزالى .حقوق االنسان بين تعاليم 

 ت االسالم وحقوق االنسان  د عبد الله بن محسن العبيكان .
 ت حقوق االنسان في القانون الدولى  دعبد العزيز محمد سرحان 

 االنترنت / مواقع التواصل االجتماعى / موقع وزارة العدل / موقع هيئة الخبراء  المصادر اإللكترونية

  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

 ،العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 ( طالب/ة53تسع )القاعات الدراسية 

 التقنية التجهيزات
 يات(البرمج الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البروجكتور 

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات
 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 مدى تحصيل مخرجات التعلم

 مصادر التعلم
 سيةللمقررات الدرا استمارات تقويم الطلبة الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 تقرير المقرر

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة
 


