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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 
 كلية الدراسات المساندة والتطبيقية

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 حقوق اإلنسان في اإلسالم  مقررومفردات خطة تدريس 

 181ف ( 233داع  )

 بيانات المقرر: أوال

 حقوق اإلنسان في اإلسالم عنوان المقرر

 233داع  رقم المقرر

 3 عدد الساعات

 (مادة إلزامية) دراسات إسالمية نوع المقرر

 313أخالقيات المهنة داع  متطلق سابق

 راوية الظهار. د. اإلسالم لـ أ حقوق اإلنسان في الكتاب المتعمد

يتناول هذا المقرر تكريم اإلنسان وبيان حقوقه األساسية ومفهومها ومميزاتها في اإلسالم  وصف المقرر
 والشبهات المثارة حولها

 

 أهداف المقرر: ثانيا

 (معايير القياس والمكاسب العملية)المخرجات  األهداف التعليمية م

1

  

أن يظهر الطالب 
قناعته واعتزازه  
بسبق اإلسالم في 
مجال تقرير حقوق 

  .اإلنسان

  .يستشعر الطالب وجوه تكريم اإلنسان في اإلسالم -
  .يعرف تأريخ حقوق اإلنسان على مر العصور، ويدرك مدى النقلة النوعية فيها عند بزوغ اإلسالم -
 .يعتز بخصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم -
  .قوق اإلنسان في اإلسالم وفي الوثائق البشرية، ويعتز بتميز الحقوق في اإلسالميقارن بين ح -
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أن يكون عند الطالب 
وعي بالحقوق 

 .والواجبات

 . يحدد الطالب المقصود من الحقوق والواجبات في اإلسالم -
حقوق اإلنسان بطريقة تبين الفهم الصحيح لها كما وردت في الكتاب والسنة، وفي ضوء مقاصد  يشرح -

 . الشريعة وقواعدها الكلية
يوضح أهم مبادئ الحقوق في اإلسالم، مثل حق الحياة، والمساواة، والعيش بأمان، والتعلم، والعمل،  -

 .يع، والسيما األقليات والضعفاءوالتملك، والحرية، والتقاضي، ويدرك كيف كفلها اإلسالم للجم
 .يدرك مدى الترابط في اإلسالم بين الحقوق والواجبات -
  .يلتزم بالضوابط الشرعية لحقوق اإلنسان في اإلسالم -
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أن يكون الطالب 
قادرا على مناقشة 
الشبهات المثارة 

حول حقوق اإلنسان 
  .في اإلسالم

 .اإلنسان،  ويعرف كيفية تصحيحهايحدد الطالب المفاهيم المغلوطة لحقوق  -
يتعرف على أبرز الشبهات المثارة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم بشكل عام، والشبهات المثارة حول  -

  .نظام العقوبات بشكل خاص
 .يقدم اإلجابات المقنعة للشبهات المثارة حول الحقوق في اإلسالم، ويستطيع إقناع اآلخرين بهذه اإلجابات -
يدرك أن الضوابط والقيود التي حددها اإلسالم لحقوق اإلنسان إنما وضعت لمصلحة الجميع، وعلى المدى  -

  .القريب والبعيد معا، وليس للتضييق على حريات الناس
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أن يكون الطالب 
قادرا على تطبيق 

منظومة الحقوق في 
حياته العملية بشكل 

 .                      متوازن

 .باألحكام القضائية الشرعيةيثق  -
 . يعرف اآللية الصحيحة لوصول اإلنسان إلى حقه، دون اإلضرار باآلخرين -
 .يظهر قناعة بأن المرونة والتسامح ولين الجانب هي الطريق األنسب لنيل حقه على الوجه األكمل -
 .المجتمع يسعى من خالل مطالبته بحقوقه إلى أال يؤدي ذلك إلى الضغينة والشحناء بين أفراد -
يستخدم الوسائل التي تحافظ على المحبة واأللفة بينه وبين اآلخرين؛ كالبشاشة وإفشاء السالم ولين  -

  .الجانب وحسن المعشر واإلكرام والتسامح
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 القيم التعليمية للمقرر  :لثاثا

 الوعي الحقوقي: القيمة األولى 
 التعايش البناء:القيمة الثانية 

 المواطنة الفاعلة:القيمة الثالثة  

 
 

 المقرر مفردات : رابعا

 الموضوع 
 

االختبار درجات الصفحات  

:موضوعات االختبار األول: أوالً  درجة( 02)   
.مكانة اإلنسان يف اإلسالم ومظاهر تكرميه  1  82-28   

.مفهوم حقوق اإلنسان  8   24-22  
.تاريخ حقوق اإلنسان  4  65-56  
.حقوق اإلنسان يف اإلسالم خصائص 2  28-82  
.مقارنة بني اإلعالن اإلسالمي واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 6  108-112  

الثانيموضوعات االختبار : ثانياً  درجة( 02)   
:احلقوق األساسية لإلنسان      

141-181 حق احلياة 5  
128-148 حق املساواة 6  
162-160 حق اإلنسان يف العيش بأمان 2  
842-800  حق األسرة 8  
824-848 حق التعلم 10  
:موضوعات االختبار النهائي:  ثالثاً  درجة( 02)   

:مطلوب جميع المفردات السابقة أعاله باإلضافة إلى   

862-822 حق العمل 11  
852-868 حق التملك 18  
401-858 حق احلرية 14  
488-410 حق التقاضي 12  

 

 

 مواعيد االختبارات: خامسا

 05مساء، يف مبنى 0311- 03:1الساعة  م 8102/ 01/ 2هـ املوافق 0441حمرم  82 االثنني االختبار األول

 05مساء، يف مبنى 0311- 03:1الساعة  م 8102/ 08/00هـ املوافق 0441ربيع األول  4االثنني   االختبار الثاني

 موقع املسجلحسب  حسب موقع املسجل االختبار النهائي
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 درجة( 02)  الحضور واألنشطة: سادسا

 درجات(  0) احلضور 

 درجات( 0) (شفهية يف بداية كل حماضرة)االختبارات القصرية 

 درجات ( 01) عرضه على الطالبكتابة تقرير عنه وقراءة كتاب مع 

 درجات( 01) أنشطة متفرقة صفية ومنزلية
 

 :                                                                                     الطريقة المتبعة في الدرجات اإلضافية والحضور والغياب والمراجعة: سابعا

ــدرجات  . أ ــة يف الـــ ــة املتباـــ الطريقـــ

 3اإلضافية

حلضور  ةثنتان منها لألسئلة االستنتاجية، وواحد ؛ثالث درجات 3احلد األعلى هلا

 .احملاضرة إحدى احملاضرات اليت يقيمها القسم، مع تقديم تقرير عن

الطريقـــــة املتباـــــة يف احلضـــــور . ب

 3والغياب

 ادُّ، وُيختصم درجة عن كل حماضرة غياب  ونصف درجة عن التأخر-

 .الطالب متأخرا إذا تأخر ثالث دقائق وكان حضوره باد االنتهاء من التحضري

وما زاد على ذلك ال يقبل  ،أعلى حماضرتان وتأخران كحدِّ 3األعذار الشفهية-

 .أي عذر إال إذا كان من شؤون الطالب

 3 فيما يتالق باألعمال الفصلية * 3الطريقة املتباة يف املراجاة. ج

الغياب أو نشوء  من يوما 04وتقديم أعذار الغياب مبضي املراجاة ينتهي أجل 

يم دتقينتهي أجل  حيث؛ يناألخري نياألسبوعسبب املراجاة، ما مل يكن ذلك يف 

الن ُت ، وفيهااخلامس عشر األسبوعيف  بانتهاء آخر حماضرة املراجاةاألعذار أو 

ملراجاة مجع الدرجات، اإلعالن  ساعة باد 84رتك فرصة ُتاألعمال الفصلية و

 .مضي هذه املدة تكون األعمال الفصلية نهائية وغري قابلة للتاديلوباد 

  3االختبار النهائييتالق ب فيما* 

 .ساعة من إعالن درجة االختبار النهائي 84ضي مبينتهي أجل املراجاة 
 
 

 أستاذ المادة للتواصل مع :ثامنا

 10:2015044، (805)غرفة (  05) مبنى ورقم اهلاتف موقع املكتب

 ظهرا 08301إىل  08311من   ءاابرألا-  األحد ساعات املكتب

 Blackboard9 األكادميي التواصل

 kfupm.edu.sakhaledan@ الربيد اإللكرتوني

 http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/khaledan املوقع على الشبكة

 .مع دعواتي للجميع بالتوفيق

 خالد بن عبد الازيز آل سليمان. د3 أستاذ املادة
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