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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 ثائر سعدون محمد االسم 

 thaer_sadoon@yahoo.com البريد االلكتروني

 المالية العامة اسم المادة

 فصلي مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
وبيان مصادرها واثارها العامة عناصرالمالية تعريف الطالب ب

 االقتصادية 

 التفاصيل االساسية للمادة

 
النفقات  – عناصر المالية العامة -والمالية الخاصة العامة المالية

االثار االقتصادية  – ميزانية العامةال -االيرادات العامة  –العامة 

 قات وااليرادات العامةلزيادة النفااليجابية والسلبية 
 الكتب المنهجية

 
  المالية العامة

 المصادر الخارجية

 
 اي محاضرات تغطي مفردات المنهج

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

03  03  03 

 إضافيةمعلومات 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالىاسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االقتصاد اسم القسم:

 االولى المرحلة:

 ثائر سعدون محمد اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير المؤهل العلمي:

 قسم االقتصاد مكان العمل:



 
 بسم  هللا الرحمن الرحيم                                                                ت            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

1-2-3  

عامة الحاجات ال –الحاجات العامة واسلوب اشباعهاطبيعة 

التمييز بين المالية العامة والمالية  –والحاجات الخاصة

 . الخاصة

 

 

4-5-6  
 –االيرادات العامة -عناصر المالية العامة ) النفقات العامة

 الموازنة العامة(
 

 

7-8-9  
 –المفهوم الوظيفي للسياسة المالية  –السياسة المالية 

 المالية المحايدة والمالية المعوضة
 

 

11-11-12  

معنى النفقات  –طبيعة النفقات العامة  -النفقات العامة

صور النفقة  –حدود النفقة العامة  – العامة وعناصرها

االثار االقتصادية  –ظاهرة زيادة النفقة العامة  -العامة

 للنفقات العامة

 

 

13-14-15  
االثار االقتصادية للنفقات  –ظاهرة زيادة النفقة العامة 

 العامة
 

 

16-17-18  
صور االيرادات  –فائض االقتصاد العام  –االيرادات العامة 

 ايرادات الدولة من الدومين  –العامة 
 

 

19-21-21  
الفرق بين الضريبة والرسم  –تعريف الرسوم   –الرسم 

 معنى الضريبة وخصائصها  –النظرية العامة للضرائب 
 

 

22-23-24  
االقتصادية االثار  – سعر الضريبة –تقسيم الضرائب 

 للضرائب 
 

 

25-26-27  
االثار  –طبيعتها  –انواعها  –معناها  –القروض العامة 

 االقتصادية للقروض
 

 

28-29-31  

اهمية الموازنة العامة ودورها  –تعريفها  –ازنة العامة والم

مراحل  –قواعد الموازنة العامة  –في المالية الحديثة 

 الموازنة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االقتصاد اسم القسم:

 االولىالمرحلة:

 ثائر سعدون محمد اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

  ماجستيرالمؤهل العلمي:

 قسم االقتصاد  مكان العمل:
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Flow up of implementation celli pass play  

 

Thaer Saadoon Mohammed Course Instructor 

thaer_sadoon@yahoo.com E-mail 

 

General  Financial  
Title 

quarterly Course Coordinator 

 

Introducing the student with the elements of public finances and 

indicate their sources and economic effects 

Course Objective 

 

General finance and private finance - Components of public 

finances - Public expenditure - Public revenues - General budget - 

Positive and negative economic effects of increased expenditures 

and public revenues 

Course Description 

 

 General Financial 
Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
Course Assessments 

As(60%)  As(10%) As(%) As(30%) 

 General Notes 

University: Dyiala 

College : College of 

Administration and economic 

Department: Economics  

Lecturer name: Thaer 

Saadoon Mohammed  

Qualification: Masters  

Place of work: Economics  Dep. 

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 

 



 


