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  .. دراسة المالية العامةإدراك أهمية .1

قتصادي الستقرار افراد والمجتم  وفي االألقتصادية لفهم دور المالية العامة في الحياة اال 2-

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ألوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ي

بد الستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. واالمبرهناً عما إذا كان قد حقق  الطالب تحقيقها

 البرنامج. من الربط بينها وبين وصف



 مبشكل عا

 .واسبابها إدراك الطالب لمفهوم النفقة العامة متفهماً لعناصرها وصورها3-

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

 ظاهرة زيادة النفقات العامة هيطلق علي

 الستهالكنتاج القومي وعلى االمعرفة بأن النفقات العامة تترك آثار اقتصادية على ا -5

 .قتصاديالستقرار االالقومي وتلعب دوراً كبيراً في ا

 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

 ستخراجية.الأخرى أكثر استقراراً من إيرادات الدومين ا

إلى  باإلضافةادات إلى خزينة الدولة يرمعرفة ما للمالية العامة من أهمية في تمويل اال - 12

 اً هاماً في السياسة المالية.أنها تلعب دور

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ - 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

 يدارالالمالي وا

 في حياته العملية العامةستفادة مما درسه في المالية اليستوعب الطالب كيفية ا -4

 



  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . الفائض والعجز في الموازنة العامةاسباب أن يشخص الطالب  -1

 أن يشخص الطالب بعض أسباب التهرب الضريبي -2

 ان يض  الحلول لمعالجة التهرب الضريبي  -3

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة. -1 

 طريقة المناقشة.  -2

     استراتيجية العصف الذهني.  -3

         

 طرائق التقييم      

 التعرف. اختبار- 1

 ختبار المقالي غير المحدد.الا- 2

 ختبارات القصيرة.الا- 3

 ختبار النهائي.الا- 4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توسي  فكر الطالب من خالل ربط الموضوع بمواضي  اخرى لها عالقة مباشرة به -1

  اقتصادية مشكلة بفي حل المسائل المتعلقة  مالية العامةاستخدام عناصر وسياسات ال -2

  

    

 طرائق التعليم والتعلم  

 تزويد الطالب بالبحوث المنشورة والخاصة بالموضوع ومناقشتها بين االستاذ والطالب  ـ1 



 

 مالية العامةاطالع الطالب على المواضي  الخاصة بال  ـ2

 ـ اجراء امثلة تطبيقية من واق  السياسات التي تتخذها الدول 3 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 الدرجة النهائية

لمعرفة ومحاولة تحفيز الطالب لمالية العامة اجراء اختبارات شهرية خاصة بمواضي  اـ 2

 الحقائق المختلفة.
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األسبو

 ع

الساعا

 ت

اسم الوحدة / أو  التعلم المطلوبةمخرجات 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

نطاق علم الماليةة العامةة   2 االول

طبيعةةةة الحاجةةةات العامةةةة 

وأسةةةةةةةةلوب اشةةةةةةةةباعها   

الحاجةةةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةةةة 

والحاجةةةةةةةات الخاصةةةةةةةة  

التميةز بةين الماليةة العامةة 

والماليةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةة  

 عناصر المالية العامة

شةةةةةةةةفوية  أسةةةةةةةة لة الكترونية المالية العامة

 وحوار

تطةةور  -الموازنةةة العامةةة  2 الثاني

مفهةةةةوم الماليةةةةة العامةةةةة  

 النفقات وااليرادات

 اختبارات شفوية الكترونية المالية العامة

السياسةةةة الماليةةةة المفهوم  2 الثالث

الوظيفي للسياسة الماليةة. 

الماليةةةةةةةةةةةةةة المحايةةةةةةةةةةةةةدة 

 والمعوضة

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة

 الطلبة

النفقةةةةات العامةةةةة  طبيعةةةةة  2 الراب 

النفقةةةةات العامةةةةة  معنةةةةى 

 النفقة العامة وعناصرها

 حوارية أس لة الكترونية المالية العامة

 -حةةةةةدود النفقةةةةةة العامةةةةةة  2 الخامس

 صور النفقات العامة

ختبةةةارات شةةةفوية ا الكترونية المالية العامة

وطةةةةةةةر  اسةةةةةةة لة 



 حوارية

ظةةةةاهرة زيةةةةادة النفقةةةةات  2 السادس

االثةةةةةةةةةةةةةةار  -العامةةةةةةةةةةةةةةة 

االقتصةةةةةةةةادية للنفقةةةةةةةةات 

 العامة

حةةةةةوار ومناقشةةةةةة  الكترونية المالية العامة

 بين الطلبة

االيرادات العامةة  فةائض  2 الساب 

صةةور  -االقتصةةاد العةةام  

 االيرادات العامة

 امتحان الكترونية المالية العامة

ايةةةةةةرادات الدولةةةةةةة مةةةةةةن  2 الثامن

 الرسم -الدومين 

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة

 الطلبة

النظريةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةة  2 التاس 

معنةةةةةةةةةةى  -للضةةةةةةةةةةرائب 

 الضريبة وخصائصها

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة

 الطلبة

تقسةةةيم الضةةةرائب  سةةةعر  2 العاشر

الضةةةةةةةةةةةريبة   االثةةةةةةةةةةةار 

 االقتصادية للضرائب

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة

 الطلبة

الحةةةادي 

 عشر

القةةروا العامةةة  معناهةةا  2

  وانواعهةةةةةةا  طبيعتهةةةةةةا  

االثةةةةةةةةةةار االقتصةةةةةةةةةةادية 

 للقروا

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة

 الطلبة

الثةةةةةةاني 

 عشر

الموازنةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةة  2

 -واستراتيجيات التةوازن 

 تعريف الموازنة العامة

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة

 الطلبة



 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

سوزي عةدلي ناشةد  الةوجيز فةي الماليةة العامةة) النفقةات  ـ المراج  الرئيسية )المصادر(  2

 العامة  االيرادات العامة  الميزانية العامة(

 اـ الكتب والمراج  التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المختلفة مالية العامة كتب ال

ب ـ المراج  االلكترونية, مواق  

 االنترنيت ....

 مالية العامةالمواق  الخاصة بال
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 %5تتجاوز  الاضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في المقرر وبنسبة 

 

الثالةةةةةث 

 عشر

اهميةةةةة الموازنةةةةة العامةةةةة  2

ودورهةةةةةةا فةةةةةةي الماليةةةةةةة 

 الحديثة

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة

 الطلبة

الرابةةةةة  

 عشر

حواريةة مة   أس لة الكترونية المالية العامة قواعد الموازنة العامة 2

 الطلبة

الخامس 

 عشر

دور الموازنةةةةة العامةةةةةة )  2

 -الموازنة العامة(مراحل 

 السياسة العامة

 امتحان الكترونية المالية العامة



 

 

 


