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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 التدريسي: اسم  م احمد صالح حسنم .

 :البريد االلكتروني 

 اسم المادة: الحسابات القومية                                  

 :لمقرر الفص الحسابات القومية تأليف د. عبد الحسين الزيني

واسفففتخدام الحسفففابات القوميفففة تعريفففف  فففتص االبتصفففاد بتفففاري  و  ميفففة 

و بعاد فففا االبتصفففادية لفففي ميفففاس التخطفففي  ورسفففم السياسفففات االبتصفففادية 

 و سلوص تقييم الدخل ومشاكل وصعوبات تقديرات الدخل القومي

   داف المادة:

 مفهوم الحساص و  دالها -1
 تطور الحسابات القومية واستخداماتها -2
 مفا يم عامة عن الدخل القومي -3
القومي  رق بياس الدخل -4  

 نظام الحسابات القومية لي االمم المتحدة -5
 تقويم الدخل القومي -6
 صعوبات ومشكتت تقويم وتقدير الدخل القومي -7

التفاصيل االساسية 

 للمادة:

 الكتب المنهيية: الحسابات القومية تأليف د. عبد الحسين الزيني

 –المحاسبة القومية ,د.نواف محمد عباس الرماحي دار الصفا -1

  2009عمان 
 المصادر الخارجية:

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األوس

الفصل 

 تقديرات الفصل: الدراسي
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 الدرجة 20 20 - 60

 

 :معلومات إضالية 

 

 

 الفصل الدراسي األوس – جدوس الدروس األسبوعي                    
 

النظريةالماده  يةلالماده العم المتحظات  التاري  

ع
و
سب
أل
 ا

/27/9 مفا يم اساسية    1 

  دالها  -تطور الحسابات القومية  

 واستخداماتها
3/10/  2 

/11/10 مفا يم عامة عن الدخل القومي    3 

/16/10  رق بياس الدخل القومي    4 

/24/10 تصنيف الدخل القومي    5 

/1/11 مقاييس الدخل القومي    6 

/9/11 امتحان الشهر االوس    7 

/17/11 تغيير الدخل القومي         8 

الدخل والحسابات القومية لي    25/11/  9 
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 النظام الدولي 

المحاسبة التيارية كمصدر   

 للبيانات االحصائية
3/12/  10 

/11/12 تمارين    11 

/19/12 امتحان شهري    12 

حسابات الدخل القومي بطريقة   

 القيمة المضالة

27/12/  13 

الحسابات القومية بطريقة القيمة   

 المضالة 

5/1/  14 

/13/1 تمارين    15 

الشهر الثانيامتحان      16 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدوس الدروس األسبوعي                          

 

 التاري  المادة النظرية يةلالعمالمادة  المتحظات

ع
و
سب
أل
 ا

تقدير الدخل القومي بطريقة   

 الحصص الموزعة
15/2/  1 

تقدير الدخل القومي بطريقة   

 الحصص الموزعة
20/2/  2 

/27/2 مشاكل حسابات الدخل القومي    3 

/6/3 مشاكل حسابات الدخل القومي    4 

/13/3 تمارين    5 

/20/3  متحان شهري    6 

تقدير الدخل القومي بطريقة   

االنفاق االستهتكي \االنفاق  
27/3/  7 

تقدير الدخل القومي بطريقة   

االنفاق االستهتكي \االنفاق  
3/4/  8 

تقدير الدخل القومي بطريقة   

االنفاق االنتاجي \االنفاق   
10/4/  9 

بطريقة تقدير الدخل القومي   

االنفاق االنتاجي \االنفاق   
17/4/  10 

االصادرات واالستيرادات    

 واالنفاق الحكومي
24/4/  11 

/1/5 تمارين    12 
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/8/5 امتحان شهري    13 

/15/5 مراجعة شاملة    14 

/22/5 امتحان شامل    15 

/29/5 امتحان الفصل الدراسي الثاني     16 

 

 توبيع األستاذ:                                                              توبيع العميد:

 

 
 


