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 ستمارة الخطة التدريسية السنوية (()) ا

 التدريسي: اسم  ضياء حسين سعودم . م .  

diaa.saud@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: المالية العامة          

 :لالفصمقرر  المالية العامة المؤلف رضا صاحب ابو احمدال علي 

والفروق بين المالية العامة والمالية  مفهوم المالية العامةالتعرف على 

الخاصة , والحاجات الخاصة والعامة والمعايير المعتمدة للتمييز بينها , 

إضافة إلى تتطور هذا العلم وأسباب موجات تدخل الدولة في االقتصاد 

  الحديث .

 

 ة:أهداف الماد

علوى فصوول عودة يتنواول اتول تعريو  سيتناول موضوو  الماليوة العاموة 

بينموا يتنواول الفصول  المالية العامة وعالقة المالية العامة بالعلوم اتخور  

والفصول  النفقات العامة من حيث قواعد اتنفاق ومن حيوث حودود   الثاني

مفهوووم  أمووا الفصوول الرابووا فيتنوواولاإليوورادات العامووة الثالووث يتطوورق إلووى 

                                                               . الموازنة العامة

 األساسيةلتفاصيل ا

 ة:للماد

 رضا صاحب ابو احمدال عليتألي  اتستاذ الدكتور  المالية العامة  كتاب

  
 ة:الكتب المنهجي

 ة:المصادر الخارجي  للدكتور عادل فليح العليالمالية العامة اقتصاديات  كتاب

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 ولالفصل الدراسي األ – سبوعيجدول الدروس األ

النظرية المادة هيلالعمالمادة  المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

29/9/2015 وتطور املالية العامةمفهوم     1 

6/10/2015 احلاجات العامة واحلاجات اخلاصة    2 

13/10/2015 مراحل تطور املالية العامة    3 

20/10/2015 عالقة املالية العامة ابلعلوم الأخرى    4 

27/10/2015 وعنارصهاالنفقات العامة     5 

3/11/2015 وتقس اميهتاأأنواع  النفقات العامة      6 

آاثر الاقتصادية للنفقات العامة   10/11/2015 ال  7 

17/11/2015 امتحان الشهر الأول     8 

24/11/2015 الإيرادات العامة    9 

يرادات ادلوةل من أأمالكها   1/12/2015 اإ  10 

 الرضيبة والرمس  
8/12/2015  

11 

15/12/2015 التنظمي الفين للرضيبة    12 

22/12/2015 املبارشة وغري املبارشةالرضائب     13 

آاثر العامة للرضائب عىل الاقتصاد القويم   29/1/2016 ال  14 

5/162015 النظام الرضييب يف العراق    15 

الشهر الثاينامتحان     12/1/2016  16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                         

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

16/2/2016 م مصادر ادلخل اذلي تفرض عليه الرضيبة    1 

23/2/2016 تطور الرضائب يف العراق    2 

 3  2016 /1/3 تأأثري الهيلك الاقتصادي عىل الرضائب   

8/3/2016 القروض العامة    4 

15/3/2016 الإصدار النقدي اجلديد    5 

22/3/2016 الإيرادات الأخرى    6 

والغرامات املالية      29/3/2016  7 

2016 /5/4 امتحان الشهر الأول    8 

12/4/2016 تعريف املوازنة العامة                       9 

2016 /19/4 تقس اميت املوازنة العامة     10 

26/4/2016 مراحل املوازنة العامة     11 

3/5/2016 الس ياسة املالية     12 

10/5/2016 الس ياسة املالية التقليدية     13 

17/5/2016 الس ياسة املالية احلديثة     14 

24/5/2016 أأدوات الس ياسة املالية     15 

31/5/2016 امتحان الشهر الثاين    16 

 

 :                                                              توقيع العميد:ستاذاألتوقيع               

 

 

 


