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  .. دراسة المالية العامة.إدراك أهمية 1

فهم دور المالية العامة في الحياة االقتصادية لألفراد والمجتمع وفي االستقرار االقتصادي  2-

 مبشكل عا

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 .إدراك الطالب لمفهوم النفقة العامة متفهماً لعناصرها وصورها واسبابها3-

نمو الدخل القومي وهو ما معرفة بأن النفقات العامة تزداد سنوياً بمعدل نمو يفوق معدل  -4

 يطلق عليه ظاهرة زيادة النفقات العامة

معرفة بأن النفقات العامة تترك آثار اقتصادية على االنتاج القومي وعلى االستهالك  -5

 .القومي وتلعب دوراً كبيراً في االستقرار االقتصادي

 التمييز بين الضريبة والرسم والثمن العام. - 9

الدومين والتمييز بين الدومين العقاري والدومين التجاري والدومين تفهم مصطلح  -10

 المالي.

إدراك بأن الدومين بمختلف أنواعه إيراد غير استراتيجي. ضرورة البحث عن مصادر  - 11

 أخرى أكثر استقراراً من إيرادات الدومين االستخراجية.

ادات إلى خزينة الدولة باإلضافة إلى معرفة ما للمالية العامة من أهمية في تمويل االير - 12

 أنها تلعب دوراً هاماً في السياسة المالية.

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   - أ

 تفهم الطالب أهمية دراسة المالية العامة    -1

  مثم تنفيذه يفهم الطالب أهمية الموازنة العامة وكيفية اعدادها وكيفية اعتمادها ومن -2

تفهم واجبات السلطات التنفيذية والتشريعية في الرقابة على تنفيذ الموازنة للحد من الفساد  -3

 يالمالي واالدار

 يستوعب الطالب كيفية االستفادة مما درسه في المالية العامة في حياته العملية -4

 



 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 الفائض والعجز في الموازنة العامة .أن يشخص الطالب اسباب  -1

 أن يشخص الطالب بعض أسباب التهرب الضريبي -2

 ان يضع الحلول لمعالجة التهرب الضريبي  -3

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة. -1 

 طريقة المناقشة.  -2

 استراتيجية العصف الذهني.      -3

         

 طرائق التقييم      

 التعرف. اختبار- 1

 االختبار المقالي غير المحدد.- 2

 االختبارات القصيرة.- 3

 االختبار النهائي.- 4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توسيع فكر الطالب من خالل ربط الموضوع بمواضيع اخرى لها عالقة مباشرة به -1

  استخدام عناصر وسياسات المالية العامة في حل المسائل المتعلقة بمشكلة اقتصادية  -2

  

    

 طرائق التعليم والتعلم  

 تزويد الطالب بالبحوث المنشورة والخاصة بالموضوع ومناقشتها بين االستاذ والطالب  ـ1 



 

 اطالع الطالب على المواضيع الخاصة بالمالية العامة  ـ2

 ـ اجراء امثلة تطبيقية من واقع السياسات التي تتخذها الدول 3 

 

 

 طرائق التقييم    

إجراء اختبارات يومية ومستمرة طول السنة وتوثيق الدرجات في السجل تحسب كنسبة من ـ  1

 الدرجة النهائية

لمعرفة ـ اجراء اختبارات شهرية خاصة بمواضيع المالية العامة ومحاولة تحفيز الطالب 2

 الحقائق المختلفة.
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األسبببببو

 ع

مخرجببببببببات الببببببببتعلم  الساعات

 المطلوبة

اسببم الوحببدة 

/ أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاسبببببببببببببة  الميزانية الرئيسية 2 االول

 ادارية

أسببببببببةلة شببببببببفوية  الكترونية

 وحوار

محاسبببببببببببببة  ميزانية العمل 2 الثاني

 ادارية

 اختبارات شفوية الكترونية

الماليببببببببببببببببة  بيان الدخل 2 الثالث

 العامة

أسةلة حواريبة مبع  الكترونية

 الطلبة

الماليببببببببببببببببة  قرارات الموازنة 2 الرابع

 العامة

 أسةلة حوارية الكترونية

ميزانيبببببة المصبببببارف  2 الخامس

 االدارية

محاسبببببببببببببة 

 ادارية

اختببببارات شبببفوية  الكترونية

وطبببببببر  اسبببببببةلة 

 حوارية

محاسبببببببببببببة  الدخل المخفضبيان  2 السادس

 ادارية

حبببببوار ومناقشبببببة  الكترونية

 بين الطلبة

محاسبببببببببببببة  طريقة القيمة الحالية 2 السابع

 ادارية

 امتحان الكترونية

طريقببة القيمببة الحاليببة  2 الثامن

 المبسطة

محاسبببببببببببببة 

 ادارية

أسةلة حواريبة مبع  الكترونية

 الطلبة

النظريبببببببببة العامبببببببببة  2 التاسع

معنببببببى  -للضببببببرائب 

محاسبببببببببببببة 

 ادارية

أسةلة حواريبة مبع  الكترونية

 الطلبة



 

 

 

 وخصائصها الضريبة

مفهبببببببببوم اسبببببببببتثمار  2 العاشر

 نموذجي

محاسبببببببببببببة 

 ادارية

أسةلة حواريبة مبع  الكترونية

 الطلبة
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