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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ة الحلة الجامعة االهليةكلي المؤسسة التعليمية .1

 محاسبةال    / المركز القسم العلمي  .2

 محاسبة ضريبية اسم / رمز المقرر .3

 الكترونية أشكال الحضور المتاحة .4

 اول كورس الفصل / السنة .5

 ساعة45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021/  7/  7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ية االكاديمية من الناح بطبيعة وظيفة المخمن الضريبي والمحاسبة الضريبيةالطلبة معرفة  بكساا

 1- والمهنية

 2- فهم طبيعة عمل السلطة المالية أستنادا الى القوانين النافذة

 3- الضريبي بتعلم كيفية جباية الضرائب والحد من التهر

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.
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 4- عمل المدقق صتزويدهم بمعلومات تخ

 5- يتعلق بالضرائب واهميه جبايتها وانواعهاتنمية الوعي لديهم فيما 

 6- المعدل 1982لسنة  (113) ئب وفق قانون فة طبيعة عمل الهيئة العامة للضرامعر

 .االطالع على الجهات المساندة لعمل الجهات الرقابية كهيئة النزاهة والمفتش العام - 7

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  ف المعرفية األهدا - أ

 فهم طبيعة عمل السلطة المالية.   -1

 التمييز بين الضرائب والرسوم.   -2

 معرفة أنواع الضرائب وطريقة جبايتها.  -3

 التعرف على أنواع النفقات الواجبة الخصم.   -4

التركيز على كشف الدخل المقدم من قبل المكلف والمصادق عليه من قبل مراقب  -5

 الحسابات. 

 خول المعفاة من الضريبة.التعرف على انواع الد -6

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة كيفية اعداد التقرير الضريبي.  -1

 معرفة كيفية فحص التقرير الضريبي.  -2

 معرفة كيفية قبول خصم النفقات. - 3        

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة. -1 

 طريقة المناقشة.  -2

     تراتيجية العصف الذهني. اس -3

         

 طرائق التقييم      

 اختبار التعرف.- 1
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 االختبار المقالي غير المحدد.- 2

 ختبارات القصيرة.اال- 3

 ختبار النهائي.اال- 4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الماليةزرع القيم والمبادئ لدى الطالب من خالل التأكيد على أهمية عمل السلطة  -1

    لتأكيد على السمات الشخصية للمخمن كالنزاهة واالمانة والسرية واالخالق -2

  بالة التهراهمية جباية الضرائب وتعرض المكلف للعقوبات في ح بيان -3

 التأكيد على اهمية محاربة الفساد المالي واالداري. -4

  

    

 طرائق التعليم والتعلم  

المحاضرات وربط كل موضوع بأمثلة من واقع حال عمل السلطة  اعتماد اسلوب القاء  ـ1 

 المالية .

أعطائهم بعض التمارين العملية البسيطة والتي يجري مناقشتها من قبل الطلبة ويحلها اثناء  -2

 المحاضرة وبمشاركة كافة الطلبة في الشعبة مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل.

 

 طرائق التقييم    

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

 الدرجة النهائية

ومحاولة تحفيز الطالب لمعرفة لمحاسبة الضريبية ـ اجراء اختبارات شهرية خاصة بمواضيع ا2

 الحقائق المختلفة.
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المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المنقولة ) المهارات األخرىالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

ـ تشجيع الطلبة على االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لديهم من خالل التشجيع المستمر 1

 المشترك والفاعل فيما بينهم النجاز متطلباتهم الدراسية. على ضرورة التعاون

كتروني الخاص بالجامعة المتعلق بتوافر فرص مستقبلية للتعيين تزويدهم بالموقع االل -2

 والتوظيف.

 إكسابهم معرفة بأهمية تطوير قابلياتهم من خالل تثقيف الذات باالطالع على مختلف المعارف.-3

التأكيد على تطوير المواهب الذاتية لدى الطلبة كالرياضة والفنون بكافة انواعه في اوقات -4

 الفراغ.
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 بنية المقرر .11

األسبو

 ع

الساعا

 ت

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

 مفهوم الضريبة- 3 االول

 اهداف الضريبة-

 قواعد الضريبة-

االساس القانوني -

 للضريبة

 انواع الضريبة-

الشكل الضريبي في -

 العراق

تقسيم الضرائب حسب -

 سعرها ونوعها

 أسئلة شفوية وحوار الكترونية محاسبة ضريبية

 التهرب الضريبي- 3 الثاني

اسباب التهرب -

الضريبي وطرق 

 معالجته

 التجنب الضريبي-

 االزدواج الضريبي-

 

 اختبارات شفوية الكترونية محاسبة ضريبية

مفهوم المحاسبة - 3 الثالث

 الضريبية

 

مقومات النظام -

 الضريبي

أسئلة حوارية مع  ونيةالكتر محاسبة ضريبية

 الطلبة
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 المفاهيم المختلفة للدخل - 3 الرابع

مفهوم الدخل الضريبي  -

 في التشريع الضريبي

مصادر الدخل التي  -

 تفرض عليها الضريبة

 أسئلة حوارية الكترونية محاسبة ضريبية

نطاق سريان  - 3 الخامس

 الضريبة

 سنوية الضريبة -

رات شفوية اختبا الكترونية محاسبة ضريبية

وطرح اسئلة 

 حوارية

حوار ومناقشة بين  الكترونية محاسبة ضريبية السماحات واالعفاءات 3 السادس

 الطلبة

طرق تقدير الدخل  3 السابع

 الخاضع للضريبة

 

 امتحان الكترونية محاسبة ضريبية

النفقات الواجبة الخصم  3 الثامن

والخسائر وكيفية 

 معالجتها ضريبيا

أسئلة حوارية مع  الكترونية محاسبة ضريبية

 الطلبة

    امتحان االشهر االول  التاسع

أسئلة حوارية مع  الكترونية محاسبة ضريبية ضريبية العقار 3 العاشر

 الطلبة

الحادي 

 عشر

الفحص  اجراءات 3

 الضريبي

أسئلة حوارية مع  الكترونية محاسبة ضريبية

 الطلبة

الثاني 

 عشر

أسئلة حوارية مع  الكترونية اسبة ضريبيةمح الضريبة على العرصات 3

 الطلبة

الثالث 

 عشر

اجراءات الفحص  3

 الضريبي

أسئلة حوارية مع  الكترونية محاسبة ضريبية

 الطلبة
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 تحتية البنية ال .12

 المعدل 1982( لسنة  113قانون ضريبة الدخل رقم )  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

المحاسبة الضريبية) اطارها القانونية وتطبيقاتها العملية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 في العراق( أ.د سعود جايد مشكور

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( الت العلمية , التقارير ,.... المج) 

قوانين ضريبة الدخل والعقار والعرصات المعدلة 

 والنافذة في العراق

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 موقع وزارة المالية وموقع الهيئة العامة للضرائب

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

العمل الفعلي للمخمن الضريبي)السلطة المالية( من خالل محاولة ربط المواضيع الدراسية بواقع 

 الزيارات الميدانية ألقسام الهيئة العامة للضرائب

 

 

الرابع 

 عشر

أسئلة حوارية مع  الكترونية محاسبة ضريبية الضريبة على الرواتب 3

 الطلبة

الخامس 

 عشر

    امتحان الشهر الثاني 


