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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ثالث ساعات

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

√
إجباري

متطلب كلية

√

متطلب قسم

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
المستوى الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
ـــــ
ـــــ

(√) كامل
ـــــ
ـــــ

النسبة
ـــــ
ـــــ
%100
ـــــ
ـــــ

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
2
1
1
4

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يشتمل المقرر على محتوى يتضمن تعريف الطالب  /بة بمفهوم حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية على
اختالف توجهاتها  ،وكذلك تعريف الطالب بحقوق والة األمر في الشريعة اإلسالمية  ،وتعريفه بمزايا النظام اإلسالمي
وخصائصه .
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 -1التعرف على اآلثار المترتبة على تطبيق النظام االسالمي على حياة األفراد والمجتمعات .
 -2اإللمام بحقوق والة االمر في الشريعة االسالمية .
 -3التعرف على حقوق االنسان في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية .
 -4التعرف على مزايا االقتصاد االسالمي .
 -5التعرف على خصائص النظام االقتصادي االسالمي وما يضمنه لالمة من التقدم والتنمية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2

3

المعرفة والفهم
معرفة المقصود بمفهوم الدولة في االسالم وغايتها ،وأركانها .
فهم مبادئ الحكم العامة في االسالم والسلطات الثالث في الدولة .

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

اإللمام بمعرفة حقوق والة األمر وواجباتهم والعالقة بين المسلمين وغيرهم وأحكام أهلل الذملة
في بالد المسلمين ومعرفة مفهوم االقتصاد االسالمي وخصائصه وأهدافه واركانه وتاريخ
المصارف والمعامالت المصرفية والتأمين وأقسامه دراسة موجزة بعيدة عن التفصيل الفقهي
المهارات
 القدرة على معرفة النظام السياسي والقتصادي في اإلسالم- تطبيلق حقلوق والة االملر -الفهلم الصلحي لحقلوق اإلنسلان ،ومقارنلة حقلوق اإلنسلان فلياإلسالم بحقوقه في النظم الوضعية .
 إدراك العالقة بين المسلمين وغيرهم ،ومقارنة هذه العالقة بما لدي اآلخرين و مقارنة النظلاماالقتصادي في اإلسالم بغيره من النظم .
 القدرة على معرفة النظام السياسي والقتصادي في اإلسالم-القيم
يستطيع الطالب أن يعرف كيف يتعاملل ملع والة األملر ،وملع غيلر المسللمين المقيملين فلي بلالد
المسلمين .
يمتلك الطالب فقه المعامالت والموقف من معامالت البنوك والتأمين .
يتمكن الطالب من اإلسهام في حل بعض المشكالت الفقهية المعاصرة .
يقدر الطالب على عرض المنهج اإلسلالمي فيملا يواجله المسللمين ملن مشلكالت فلي المجتمعلات
غير اإلسالمية .

ج .موضوعات المقرر
م

1

قائمة الموضوعات
مقدمة :تعريف بالمقرر
أوال:الجانب السياسي:
 -1مزايا النظام السياسي في اإلسالم .
 -2مفهوم الدولة في النظام السياسي في اإلسالم .
 -3أركان الدولة في النظام السياسي في اإلسالم.

ساعات االتصال

2

قواعد النظام السياسي في اإلسالم) الشورى العدل المساواة الحرية(
2

3

4

5

6

4

السلطات الثالثة في الدولة:
( )1السلطة التنظيمية أو التشريعية .
( )2السلطة القضائية .
( )3السلطة التنفيذية .
مللن مظللاهر تطبيللق اإلسللالم فللي المملكللة العربيللة السللعودية ( النظللام األساسللي للحكللم – الشللورى –
القضاء – التعليم – ) .
حقوق ولي األمر في الشريعة اإلسالمية :
حق السمع والطاعة لوالة األمر واألدلة على ذلك-
حق الوفاء بالبيعة لولي األمر واألدلة على ذلك-
حق االحترام والتقدير لوالة األمور واالدلة على ذلك-
حق النص لوالة األمر واألدلة على ذلك-
كيفية النصيحة لوالة األمر واالدلة على ذلك.
واجبات ولي األمر في النظام السياسي في اإلسالم
التعريف بحقوق اإلنسان في اإلسالم وأهميتها
مصادر الحق بين اإلسالم والنظم الوضعية
حقوق اإلنسان في اإلسالم.
حدودها وضوابطها وخصائصها.
المقارنة بين المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي لحقوق اإلنسان.
حقللوق أهللل الذمللة والمسللتأمنين وغيللرهم مللن المقيمللين فللي الدولللة فللي النظللام السياسللي فللي
اإلسالم

2

2

2

2

2

7
8

9
10

األصل في عالقة المسلمين بغير المسلمين في الشريعة اإلسالمية .
مفاهيم معاصرة في ضوء اإلسالم(.الديمقراطية -حقوق اإلنسان)
ثانيا:الجانب االقتصادي :
 -1مفهوم االقتصاد اإلسالمي
 -2خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي
 -3أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي
األركان األساسية في النظام االقتصادي:
 الملكية المزدوجة الخاصة والعامة. الحرية االقتصادية المقيدة. التكافل االجتماعي االقتصادي.المصارف تاريخها وأقسامها.
التأمين وأقسامه.
المجموع

2
2

2
2
20

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

الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

ـ معرفةة مفهلوم الدوللة فلي االسلالم وغايتهلا -1 ،البحوث القصيرة
وأركانهللا ،ومبللادئ الحكللم العامللة فللي االسللالم  -2التعلم التعاوني
والسلطات اللثالث فلي الدوللة ،وحقلوق والة األملر  -3الحوار والمناقشة.
وواجباتهم .
 -4العروض التقديمية
5ـ المحاضرة الصفية
 معرفلة العالقلة بلين المسللمين وغيلرهم واحكلامأهل الذمة في بالد المسلمين

1.2

1.3

5

استراتيجيات التدريس

ـ فهلم مفهلوم االقتصلاد االسلالمي وخصائصله
وأهدافله واركانله وتلاريخ المصلارف والمعلامالت
المصرفية والتأمين وأقسامه دراسة موجزة بعيدة
عن التفصيل الفقهي...

 -1البحوث القصيرة
 -2التعلم التعاوني
 -3الحوار والمناقشة.
 -4العروض التقديمية
5ـ المحاضرة الصفية
 -1البحوث القصيرة
 -2التعلم التعاوني
 -3الحوار والمناقشة.
 -4العروض التقديمية
5ـ المحاضرة الصفية

2.0

المهارات

2.1

 -1البحوث القصيرة
 -2الحوار والمناقشة
 -3التمارين والواجبات
 -4التطبيق العملي
 القدرة على معرفة النظام السياسلي والقتصلادي  -5التعلم التعاونيفي اإلسالم  ,تطبيق حقوق والة االمر .
 -6ضرب األمثلة
والشواهد
 -7دراسة حالة أو مشكلة
 -8تحليل النصوص.

طرق التقييم

 -1االختبار التحريري
 -2تقييم األقران
 -3تقييم البحوث
 -4تقييم الواجبات
 -5تقييم العروض
6ـ المالحظة والتقييم
 -1االختبار التحريري
 -2تقييم األقران
 -3تقييم البحوث
 -4تقييم الواجبات
 -5تقييم العروض
6ـ المالحظة والتقييم
 -1االختبار التحريري
 -2تقييم البحوث
 -3تقييم الواجبات
 -4تقييم العروض
6ـ المالحظة والتقييم
 -1االختبار التحريري.
 -2تقييم البحوث
 -3االختبار العملي
 -4تقييم األقران
 -5تقييم التمارين
والواجبات
6ـ المالحظة والتقييم

مخرجات التعلم

الرمز

2.2

الفهم الصحي لحقوق االنسان في اإلسالم

2.3

ـ إدراك تميز النظام االقتصادي في اإلسالم-
والقدرة على التمييز بين أنواع التأمين .

3.0

3.1

3.2

2.4

استراتيجيات التدريس

 -1البحوث القصيرة
 -2التعلم التعاوني
 -3الحوار والمناقشة.
 -4العروض التقديمية
5ـ المحاضرة الصفية
 -1البحوث القصيرة
 -2التعلم التعاوني
 -3الحوار والمناقشة.
 -4العروض التقديمية
5ـ المحاضرة الصفية

طرق التقييم

 -1االختبار التحريري
 -2تقييم البحوث
 -3تقييم الواجبات
 -4تقييم العروض
6ـ المالحظة والتقييم
 -1االختبار التحريري
 -2تقييم البحوث
 -3تقييم الواجبات
 -4تقييم العروض
6ـ المالحظة والتقييم

القيم
يسلتطيع الطاللب أن يعلرف كيلف يتعاملل ملع والة
األمر ،ومع غير المسلمين المشاركين في الوطن

 -1المالحظة والتقييم
 -1المناقشة والحوار
 -2تقييم التمارين
 -2إدارة قاعة الدرس
والواجبات
 -3البحوث القصيرة
 -3تقييم األقران
 -4التعلم التعاوني
4ـ تقييم البحوث..
 -5استخدام التقنية
5ـ تقي يم التق ارير
الحديثة كالبرامج
والتمارين والعروض.
والمواقع اإللكترونية.
6ـ تقييم استخدام
 -6كتابة التقارير
البرامج والمواقع
العروض التقديمية
اإللكترونية
يسللتطيع الطالللب  -مللن خللالل دراسللته للنظللام
 -1االختبار التحريري
االقتصادي في االسالم  -معرفة ما يحل ويحرم من  -1البحوث القصيرة
 -2تقييم األقران
 -2التعلم التعاوني
معامالت .
 -3تقييم البحوث
 -3الحوار والمناقشة.
 -4تقييم الواجبات
 -4العروض التقديمية
 -5تقييم العروض
5ـ المحاضرة الصفية
6ـ المالحظة والتقييم
ـيمتلك الطالب القدرة على اتخلاذ الموقلف الحاسلم
 -1االختبار التحريري
 -1البحوث القصيرة
من معامالت البنوك والتأمين .
 -2تقييم األقران
 -2التعلم التعاوني
 -3تقييم البحوث
 -3الحوار والمناقشة.
 -4تقييم الواجبات
 -4العروض التقديمية
 -5تقييم العروض
5ـ المحاضرة الصفية
6ـ المالحظة والتقييم

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

مستمر طوال الفصل
األسبوع ( )4و ()8
األسبوع ()10
األسبوع ()12

%40
%10
%20
%30

أنشطة التقييم

 1واجبات عدد ()8
 2منتديات عدد ()2
 3اختبارات قصيرة عدد ()2
اختبار نهائي

(باألسبوع)

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

6

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 يلتزم األستاذ بالتواجد في مكتبه خمس ساعات أسبوعيا ً يقدم خاللها الدعم واإلرشاد الالزم للطالب .ـ يوجد وحدة خاصة باإلرشاد األكاديمي تتولى إرشاد الطالب وتوجيههم أكاديميا ً .
ـ يتم توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس لتقديم اإلرشاد الفردي.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
النظام السياسي في اإلسالم ،سعود بن سلمان آل سعود ومجموعة مؤلفين. -أحكام الملكية في الفقه اإلسالمي ،د .محمد منصور مدخلي.

المرجع الرئيس للمقرر

 فقه المعامالت المالية المعاصرة ،د .سعد الخثالن. -االقتصاد اإلسالمي أسس ومباديء وأحكام – عبدهللا الطريقي

المراجع المساندة

 -موقع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق والمذاهب.

المصادر اإللكترونية

..........................................................................................................

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

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

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

قاع ة دراس ية تتس ع ل ـ( )40طالب ا ً فم ا ف وق ة مجه زة بشاش ة
عرض .
توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ذكية ة جهاز عرضة
حاسب آلي ومستلزماته).
دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت المحاضرة خاصة بالطالبات .

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

الطالب

فاعلية التدريس

المراجع النظير

فاعلية طرق تقييم الطالب

مدى تحصيل
التعلم للمقرر
7

الطالب
قيادات البرنامج
المراجع النظير
أعضاء هيئة التدريس.
المراجع المستقل.

مخرجات الطالب.
أعضاء هيئة التدريس.
قيادات البرنامج.

طرق التقييم

ـ استبانات تقييم الطالب للمقرر
ـ مقابالت مع الطالب.
ـ تقرير المقرر.
ـ تقرير المراجع النظير
 تقويم النظير.ـ تقرير المراجع المستقل.
ـ استطالع آراء الطالب .
ـ تقرير المقرر.
ـ حلق ات نق ال ح ول عملي ة
التدريس.
ـ استطالع آراء الطالب .
ـ مقابالت مع الطالب.
ـ تقرير قيادات البرنامج.

المقيمون

مجاالت التقويم

المراجع النظير.
المراجع المستقل.

الطالب.
أعضاء هيئة التدريس.
قيادات البرنامج.
المراجع النظير.
المراجع المستقل.

مصادر التعلم

المقيمون

مجاالت التقويم

الطالب

فاعلية التدريس

المراجع النظير

فاعلية طرق تقييم الطالب

الطالب
قيادات البرنامج
المراجع النظير
أعضاء هيئة التدريس.
المراجع المستقل.

طرق التقييم

ـ مقابالت مع أعضاء هيئة
التدريس.
ـ تقرير المراجع المستقل.
ـ تقرير المراجع النظير.
ـ تقرير المقرر.
ـ استطالع آراء الطالب .
ـ مقابالت مع الطالب.
ـ تقرير قيادات البرنامج.
ـ مقابالت مع أعضاء هيئة
التدريس.
ـ تقرير المراجع المستقل.
ـ تقرير المراجع النظير.
ـ تقرير المقرر.
طرق التقييم

ـ استبانات تقييم الطالب للمقرر
ـ مقابالت مع الطالب.
ـ تقرير المقرر.
ـ تقرير المراجع النظير
 تقويم النظير.ـ تقرير المراجع المستقل.
ـ استطالع آراء الطالب .
ـ تقرير المقرر.
ـ حلق ات نق ال ح ول عملي ة
التدريس.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
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