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   ساقامل اهذيف نجاح العناصر 

ف اهدأتحقيق 

 مساقال

طالب ال

 اهدافهم والطالبات

   وتوقعاتهم

 واإلعداد سالمدر

 االستعداد والتحضير

 هاتعووموض ساقالم



 :فعالة البد منالصفية وحىت تكون املشاركة   

   ومراجعة ما تم دراسته ويشمل تحضير االسئلة للمناقشة :االستعداد الذهني

 .وهو مهم لعدم التشويش على اآلخرين :فن االنصات 

 فهذه فرصتك لتعرب عما تؤمن به   ال تقيد فكرك وتحرر من القيود الذاتية:التفكيربانطالق 

     مفيد وعبر بكلمات واضحةأعط فرصة لغيرك وتكلم باختصار :  عدم احتكار المناقشة

 الوضع صامتالبد من إغالق الجوال أو ضعه في حالة    :التركيز واالنتباه



 :فعالة البد منالصفية وحىت تكون املشاركة 

 ال تترد في السؤال فلم يولد المرؤ عالما:  عند عدم االستيعاب

 التركيز و يفقد المتابعةمما يسبب التشتت وعدم  :اهمال األحاديث الجانبية 

    (االلتزام و المواصلة) الجاهزية و  الحضور في الوقت المناسب 



 صف املساقو

تعريف حقوق اإلنسان وأنواعها، ولمحة تاريخية عن الوثائق التي •

صدرت بشأن حقوق اإلنسان، والضمانات التي توفرها الشريعة لهذه 

 .الحقوق

، (الديمقراطية)الحرية بفروعها؛ الحرية السياسية بما في ذلك •

 .العامةوحرية الترشيح، وتولي الوظائف 

، وتطوره، ومبادؤهتعريفه، ومصادره، : القانون الدولي اإلنساني •

 .ومقارنته بالقانون الدولي اإلنساني في اإلسالم

حقوق الجرحى واألسرى والمدنيين واألعيان المدنية، والموتى •

 .والمفقودين في زمن الحرب



 :ساقاملاهلدف من 
رسم تصور عام عن طبيعة الحق في الشريعة  .1

 .اإلسالمية مقارنة بالقانون الوضعي

التعرف على مجموعة الحقوق الممنوحة لألفراد من  .2

 . وجهة نظر التشريعات المتعددة في زمن السلم والحرب

 .تحديد ضوابط حقوق اإلنسان وقيودها .3

تمكين الطالب من أن يكون له رأي محدد وسليم من  .4

قضايا حقوق اإلنسان التي تشغل المجتمع المحلي 

 .  والدولي



 توزيع املفردات

 بسوع األ 
 الثالث

  بسوع األ 
 الثاني

 

 .تقسيمات الحق في القانون الوضعي

تعريف عام بحقوق اإلنسان وتقييم وثائقها الدولية، 

 .ومنزلة الحقوق في اإلسالم

 بسوع األ   
  األعل

التعريف بالمساق وتوزيع مفردات المادة وتعريف 

 .  الحق وتقسيماته في الشريعة اإلسالمية

 المفردات بسوع األ



 توزيع املفردات

 بسوع األ 
 البسادس

  بسوع األ 
 الخامس

 

 .أساسها وأركانها وصورها وخصائصها: الديمقراطية

 

 .موقف اإلسالم من الديمقراطية

 بسوع األ   
  الراوع

 .الحرية في اإلسالم قيمتها وقيودها

 المفردات بسوع األ



 توزيع املفردات

 بسوع األ 
 التابسع

  بسوع األ 
 الثامن

 

 .وسائل إسناد الحكم في القانون الوضعي

 

 .وحق االنتخاب. وسائل إسناد الحكم في اإلسالم

 بسوع األ   
  البساوع

 .مقارنة الشورى بالديمقراطية

 المفردات بسوع األ



 توزيع املفردات

 بسوع األ 
 الثاني عشر

  بسوع األ 
 الحادي عشر

 

 .القانون الدولي اإلنساني تطوره ومصادره

حقوق األسرى . حماية األسرى في القانون اإلنساني

 .في اإلسالم

 بسوع األ   
   العاشر

 .حق الترشيح، وحق تولي الوظائف العامة

 المفردات بسوع األ



 توزيع املفردات

 بسوع األ 
 الخامس عشر

  بسوع األ 
 الراوع عشر

 

 .حماية الجرحى والغرقى والموتى والمفقودين

 

 مراجعة

 بسوع األ   
  الثالث عشر

 . حماية المدنيين واألعيان المدنية

 المفردات بسوع األ



 املراجع

 :المرجع الرئيسي •

. حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني بين الشريعة والقانون ، د

 .إسماعيل األسطل

 :المراجع اإلضافية•

 .محمد عمارة. اإلسالم وحقوق اإلنسان ، د      .1

 .اإلسالم وحقوق اإلنسان، القطب طبلية      .2



 عملية التقييم

 :التقييم: تاسعا  

 :.درجة أعمال الفصل موزعة كما يلي( 50)  . أ

 .درجات حضور ومشاركة( 5)   * 

 Moodleدرجة اختبارات سريعة على ( 15)  * 

 .درجة امتحان نصف الفصل( 30)  * 

 . درجة اختبار نهاية الفصل(  50. )ب


