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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 30 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  .الثالث: يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 .2: الثقافة اإلسالمية. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 . : ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 غالبًا% 100 30 المحاضرات التقليدية 1

 ال يوجد ال يوجد التعليم المدمج  2

 حسب الجدول في بعض األحيان  اإللكترونيالتعليم  3

 حسب الجدول  في بعض األحيان  عن بعدالتعليم  4

 ال يوجد ال يوجد  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 نطبقال ي إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

  ال يوجد )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 حسب األستاذ ساعات االستذكار 1

 حسب األستاذ الواجبات 2

 األستاذحسب  المكتبة 3

 حسب األستاذ المشاريع /إعداد البحوث 4

  ال يوجد  )تذكر(أخرى  5

   اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مثل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتثمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 .لك يف حياته اليوميةذتطبيق  وكيفيةأن يتعرف الطالب على احلقوق الواجبة عليه يف الشريعة اإلسالمية، 
 

  :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .اوتعدد أنواعه اإلسالمية،احلقوق يف الشريعة  مفهومالتعرف على -1
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 وسلم.ى هللا عليه حق الرسول صل، و حق هللا تعاىل على أهم احلقوق العقائدية، وهو التعرف-2

حق ، و لرعيةاعي واحق الر ، و هللا عنهم الصحابة رضيو البيت آل حق  األخرى املهمة، مثل: قجمموعة من احلقو  دراسة-3
  اإلسالم. يف حق البيئة، مث دراسة واملستخدمني العمالو  واملستأمننيحق املعاهدين ، وكذلك الوالدين

   هذه احلقوق يف الواقع العملي. تطبيق كيفيةعلى   التعرف-4

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  :المعارف 1

بق للمتعلمني اكتسابه من ألمثلة الصحيحة للمفاهيم الشرعيَّة، وربطها مبا ساأن يشرح بكفاءة  1.1
  .املفاهيم

  

   الدين اإلسالمي. شرعية للمتعلمني وفقاً للمنهج الوسطي الذي يدعو له يوضح نصوًصاأن  1.2

املقدمة للمتعلمني  بكفاءة عمليات البحث واالستقصاء يف حتليل النصوص الشرعية تارأن خي 1.3
  مما يعينهم على استيعاهبا.

 

   

   المهارات: 2

2.1 

مهارات 

  إدراكية

كام الفرعية من األدلة حملاولة استخراج األحالفردية واجلماعية واقف يستخدم الطالب املن أ
على مساعدهتم يف  من نصوص الكتاب والسّنة، واالستمراراإلمجالية واألدلة التفصيلّية 

 . اكتساب هذه املهارة
  

 

 مراحل التعليم ما بعد وأن تالزمهم الدراسة الشرعّية حىت يف ،أن يطبق املتعلمون ما تعلموه 2.2
 الشريعة. بغية االتصال املستمر بعلوم  العليا( )الدراساتاجلامعي 

 

2.3 

مهارات 
التعامل 

مع 
اآلخرين 
وحتمل  
  املسؤولية

عية صفية وال صفية أن يساعد املتعلمني يف احلصول على أفكار متنوعة ومتطورة ألنشطة شر 
 الشريعة. تساعد يف تدعيم خرباهتم وتنمية مهاراهتم يف علوم 

 

لشرعي للمتعلمني، أن خيتار بشكل صحيح ألساليب التقومي املختلفة للحكم على املستوى ا 2.4
 الشرعية. وتشخيص مواطن ضعفهم يف املواد 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

2.5 

هارات م
التواصل، 

وتقنية 
املعلومات 
واملهارات 

  العددية

ومعلوماهتم مبا كارهم، أن يتواصل مع املتعلمني ويكون منوذجًا للمستمع اجليد آلرائهم، وأف
  يشجعهم على املشاركة والتعبري.

 

  والتواصل.  هم،الفالتحّدث مع املتعلمني مبعلومات شرعيَّة صحيحة واضحة تعينهم على  26

  : الكفاءات 3
 

 

  القدرة على التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين. 3.1

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2  اوتعدد أنواعه اإلسالمية،شريعة مفهوم احلقوق يف ال 1

 2 حق هللا تعاىل   2

 2  حق هللا تعاىلاتبع  3

 2 حق الرسول صلى هللا عليه وسلم   4

 2 البيت رضي هللا عنهم آل حق  5

 1 )يف األسبوع السادس( االختبار الفصلي األول 6

 2 هللا عنهم الصحابة رضيحق  7

 2 هللا عنهم الصحابة رضيحق اتبع  8

 2 حق والة األمر  9

 1 حق الرعية  10

 2 يف األسبوع العاشر() الثايناالختبار الفصلي  11

 2  حق الوالدين 12

 2 حق املعاهدين واملستأمنني 13

 2 حق املعاهدين واملستأمنني 14

 2 حق العمال واملستخدمني 15

 2 حق البيئة  16

 30 اجملموع 
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ألمثلة الصحيحة للمفاهيم اأن يشرح بكفاءة 
ابه من سبق للمتعلمني اكتسالشرعيَّة، وربطها مبا 

 . املفاهيم

  احملاضرات
 احلوار واملناقشة
 البحث العلمي

 الواجبات الفردية واجلماعية

الفصلية  االمتحاانت
 ةوالنهائي

 .املالحظات
  البحوث.

1.2 

نهج شرعية للمتعلمني وفقًا للم يوضح نصوًصاأن 
 الوسطي الذي يدعو له الدين اإلسالمي. 

  احملاضرات
 واملناقشة احلوار

 البحث العلمي
 الواجبات الفردية واجلماعية

الفصلية  االمتحاانت
 ةوالنهائي

 .املالحظات
 البحوث.

1.3 

 يفبكفاءة عمليات البحث واالستقصاء  تارأن خي
ا يعينهم حتليل النصوص الشرعية املقدمة للمتعلمني مم

  على استيعاهبا.

  احملاضرات
 احلوار واملناقشة
 البحث العلمي

 الواجبات الفردية واجلماعية

الفصلية  االمتحاانت
 ةوالنهائي

 .املالحظات
 البحوث.

 املهارات 2.0
2.1 

 

مهارات 

 إدراكية

 يةالفردية واجلماعواقف امل يستخدم الطالبأن 
ة اإلمجالية حملاولة استخراج األحكام الفرعية من األدل

ة، واألدلة التفصيلّية من نصوص الكتاب والسنّ 
 . هارةواالستمرار على مساعدهتم يف اكتساب هذه امل

 

إذكاء روح احلوار واملناقشة 
 .بني الطالب

العناية ابلبحث املعريف 
 .اجلماعي

مشاركة الطالب يف استنتاج 
  األحكام من األدلة الشرعية.

 .طرح أسئلة تقوميية دورية
العمل  يف ورشاملشاركة 

البحثي بني الطالب 
 .واألستاذ

 االختبارات التحصيلية.

الدراسة  وأن تالزمهم ،أن يطبق املتعلمون ما تعلموه 2.2
امعي الشرعّية حىت يف مراحل التعليم ما بعد اجل

علوم بغية االتصال املستمر ب العليا( )الدراسات
 الشريعة.

إذكاء روح احلوار واملناقشة 
 .بني الطالب

العناية ابلبحث املعريف 
 .اجلماعي

الطالب يف استنتاج مشاركة 
 األحكام من األدلة الشرعية

 .طرح أسئلة تقوميية دورية
العمل  يف ورشاملشاركة 

البحثي بني الطالب 
 .واألستاذ

  االختبارات التحصيلية.

2.3 

 

مهارات 
التعامل 

مع 

تنوعة أن يساعد املتعلمني يف احلصول على أفكار م
يف  ومتطورة ألنشطة شرعية صفية وال صفية تساعد

  ريعة.الشتدعيم خرباهتم وتنمية مهاراهتم يف علوم 

الطالب تعزيز الثقة يف نفس  
على احلوار  وتشجيعه
 واملناقشة.

 التعليم التعاوين.

طلب عرض مشرتك أمام 
 .الطالب

التقييم النهائي للتكاليف 
اجلماعية ومناقشة الطالب 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

اآلخرين 
 وحتمل 

 املسؤولية 

فيما قدموه، وإشراكهم يف   التكليف اجلماعي.
 عملية التقومي.

لفة بشكل صحيح ألساليب التقومي املخت أن خيتار 2.5
يص للحكم على املستوى الشرعي للمتعلمني، وتشخ

  مواطن ضعفهم يف املواد الشرعية. 
 

الطالب تعزيز الثقة يف نفس 
على احلوار  وتشجيعه
 واملناقشة.

 التعليم التعاوين.
  التكليف اجلماعي.

طلب عرض مشرتك أمام  
 .الطالب

التقييم النهائي للتكاليف 
اجلماعية ومناقشة الطالب 
فيما قدموه، وإشراكهم يف 

  عملية التقومي.
2.6 

 

هارات م
التواصل، 
وتقنية 
 املعلومات

واملهارات 
 العددية

تمع منوذجًا للمسأن يتواصل مع املتعلمني ويكون 
شجعهم ياجليد آلرائهم، وأفكارهم، ومعلوماهتم مبا 

 حل املشكالت. على املشاركة والتعبري. 
 املشروعات اجلماعية والفردية.

 العروض التقدميية.
  عرض التقارير

 

يحة التحّدث مع املتعلمني مبعلومات شرعيَّة صح 2.7
 واضحة تعينهم على الفهم، والتواصل. 

 حل املشكالت.
 املشروعات اجلماعية والفردية.

 العروض التقدميية.
 عرض التقارير

   

 الكفاءات 3.0
أو الطلب  واملناقشة، احلوار، رين.القدرة على التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخ 3.1

من بعض الطلبة القيام بشرح 
الدرس وإجراء احلوارات يف 

  الصف.قاعة 

متابعة الطالب يف النقاش 
القيام و  زمالئهم.واحلوار مع 

ابلواجبات األساسية أو 
  اإلضافية.

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 25 سسادال االختبار الفصلي األول 1

 25 العاشر الفصلي الثانياالختبار  2

 50 االخير النهائي االختبار  3
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

وذلك من خالل  للطالب،ألكادميي الستشارات واإلرشاد اتقدمي ال على األقل ساعتان يف األسبوع هيئة التدريسيتواجد أعضاء 
 ة.الساعات املكتبي

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

  مذكرة )احلقوق يف اإلسالم( جملموعة أساتذة من الكلية املرجع الرئيس للمقرر

 .عدانن الوزان اإلسالم للدكتورموسوعة حقوق اإلنسان يف  املساندةاملراجع 
 خدجية النرباوي اإلسالم للدكتورةقوق اإلنسان يف موسوعة ح

-اجلامع لكتب الرتاث االسالمي والعريب  املكتبة الشاملة  املصادر اإللكرتونية  
 

 املكتبة أخرى 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق
اعات ق، العرض الدراسية، املختربات، قاعات القاعات)

 إخل(...  احملاكاة
 كتبة امل–القاعات الدراسية 

 التقنية التجهيزات
 ات(الربجمي الذكية،السبورة  البياانت،عرض  )جهاز

  رتنتاإلن شبكة-اآليل  احلاسب-جهاز عرض البياانت 

  لطبيعة التخصص(تبعاً أخرى ) جتهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقييم املقرر الدراسي على  – االستباانت  الطلبة فاعلية التدريس
 ناديق االقرتاحات.ص –حة اجلامعة صف

-صـلاملقدمة هناية كل فتقارير املقررات   ربانمجال قيادات- أعضاء هيئة التدريس  فاعلية طرق تقييم الطالب
 مراجعة تقارير املقررات. جلان
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ـــارات   أعضاء هيئة التدريس مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر  ـــاقشــــــــــــــة مع  –االختب احلوار واملن
 متابعة قيامهم بواجباهتم.  –الطالب 

 متابعة القاعات، وخماطبة القيادات. أعضاء هيئة التدريس  مصادر التعلم
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ11/7/1440 تاريخ الجلسة

 


