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االسبوع

المفردات

التاريخ

عرض عام حول االقتصاد العام بصورة شاملة

0
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تشرين االول

3

()01

مكانة واهمية النظام االقتصادي
مدى اهمية وفاعلية االقتصاد االسالمي

2

هوية االقتصاد االسالمي

2

االقتصاد االسالمي جزء من كل مترابط من البناء االسالمي (العقائدي ،االخالقي والعملي الشرعي)

6

تشرين الثاني

7

()00

االرضية واالساس الفكري للمجتمع االسالمي
االقتصاد االسالمي وفق فلسفة االسالم واهدافه وابحاثه العامة

8

مصطلحات اساسية في دراسة االقتصاد وبعد ذلك يحدد باالقتصاد االسالمي

9

المذهب االقتصادي وعلم االقتصاد (عرض ودراسة شاملة)

01

كانون االول

00

()04

النظام االقتصادي وتاريخ االقتصاد (الكيان االقتصادي ويشمل الجميع)
االسس العقائدية الفكرية واالخالقية واثرها في االقتصاد االسالمي

04

عرض لالسس العقائدية وبيان وعرض شامل لالسس االخالقية

03

استقاللية النظام االقتصادي االسالمي (من خالل العرض والمقارنة)

02

كانون الثاني
()0

بيان ذلك من خالل عرض (النظام االشتراكي) وعرض (النظام الرأسمالي) وايجاد مقارنة
موضوعية بينهما

02

مصادر وقواعد االقتصاد االسالمي (عرض عام وشامل)

06

المصادر االساسية (القران الكريم) و (السنة الشريفة) والمصادر االصولية االخرى (االجماع،

المالحظات

العقل ،فضال عن احكام االئمة ع)
عرض ايات كريمة بشأن االقتصاد االسالمي وكذلك عرض الروايات التي تخص االقتصاد االسالمي

07
08

شباط

دعائم االقتصاد االسالمي (عرض عام وشامل)

()4

عرض للعمل والملكية واالرث وبيان وعرض للنصوص الشرعية
عطلة نصف السنة

09

ثانيا :انواع العمل (العمل المطلق) و(مطلق العمل) و (العمل المعيشي)

41
40

اذار

ثالثا :اهمية العمل في الشرائع السماوية واالسالم

44

()3

رابعا :قوانين العمل في االسالم

43

ضرورة ان يكون العمل صالحا ،العمل مسؤولية فردية ،العمل واالجر

42

العمل على قدر الطاقة ،االجر على قدر الجهد ،قانون الكفاية على االجر ،حق ترك العمل

42

نيسان

46

()2

الملكية في الشريعة االسالمية ،مفهوم وحقيقة الملكية لغة واصطالحا
اقسام الملكية :الملكية الخاصة ،الملكية العامة ،ملكية الدولة

47

التفسير الخلقي للملكية الخاصة واالقتصاد االسالمي (عرض وبيان)

48

تحديد شكل الملكية (الملكية العامة) (ملكية الدولة)

49

ايار

االرث عرض عام لموضوع االرث كونه دعامة مهمة من دعائم االقتصاد السالمي

31

()2

فقه االرث وبيان اهم المسائل التي مضمونها االرث
خصائص ومعالم االقتصاد االسالمي وابرز مميزاته

30
توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

الكتب الحديثة( :المراجع) لالقتصاد االسالمي

 -1اقتصادنا :المفكر االسالمي الشهيد محمد باقر الصدر

(قدس)

 -2في الفكر االقتصادي العربي االسالمي :د .فاضل عباس الحسب
 -3نظام االسالم االقتصادي :د .محمد مبارك
 -4النظام االسالمي االقتصادي :تقي الدين نبهان
 -5النظام االقتصادي في االسالم :احمد محمد العسال

 -6االسالم والنظم االقتصادية المعاصرة :ابو العلى المورودي
 -7اشتراكية االسالم :مصطفى السباعي
 -8في الفكر االقتصادي العربي االسالمي :د .محسن خليل
 -9المذهب االقتصادي في االسالم :د .جعفر عباس حاجي
 11دراسات في الفكر االقتصادي العربي االسالمي :جاسم محمد شهاب البجاري
 -11االسالم يقود الحياة :المفكر االسالمي الشهيد محمد باقر الصدر

(قدس)

 -12الكشاف االقتصادي لالحاديث النبوية :مؤسسة الرسالة بيروت  1988ط1
 -13حوار في االقتصاد بين االسالم والماركسية والرأسمالية :د .عبد هللا سلوم السامرائي
 -14الشؤون االقتصادية في الكتاب والسنة :تنسيق جعفر الهادي

