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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 عباس ناصر سعدون. م.م + سؤدد طه جدوع  االسم 

 Sodadtaha@gamil.com  البريد االلكتروني 

 المالية العامة والتشريع المالي  اسم المادة 

 سنوي  مقرر الفصل 

تهدف المادة الى تزويد طلبة المرحلة الثانية بالمبادئ النظية واالسس التي تقوم عليها المالية  المادة  أهداف
 بشكل عام والتشريع المالي الضريبي الدولي المختلفة 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

 المرفقة طيا

 علم المالية العامة والتشريع المالي للدكتور طاهر الجنابي  الكتب المنهجية 

 مصطفى الفارة. د, االدارة المالية العامة , عادل فليح العلي . د, المالية العامة والتشريع الضريبي  مصادر الخارجية ال

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي 
 األول

الفصل الدراسي 
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

02% 02% 02% 02% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 الحاجات الفردية والحاجات الجماعية  00/9/0202 0

  %6 عالقة المالية العامة بالعلوم االخرى  02/9/0202 0

  %02 طبيعة النفقات العامة  0/02/0202 3

  %00 تقسيم النفقات العامة  00/02/0202 2

  %02 مقومات النفقات العامة  09/02/0202 0

  %00 ظاهرة زيادة النفقات العامة  06/02/0202 6

  %00 االثار االقتصادية للنفقات العامة  0/00/0202 7

  %09 فائض االقتصاد العام  9/00/0202 2

  %33 الدومين العام والدومين الخاص  06/00/0202 9

  %36 ايرادات الدولة من الرسوم  03/00/0202 02

  %39 اهمية الرسوم في المالية العامة  32/00/0202 00

  %02 القروض العامة  7/00/0202 00

  %20 التظيم الفني للقروض العامة  02/00/0202 03

  %27 الموازنة العامة  00/00/0202 02

  %02 قواعد الموازنة العامة  02/00/0202 00

  %00 دورة الموازنة العامة  2/0/0200 06

 عطلة نصف السنة 
  %03 الضرائب والتشريع الضريبي 51/2/2151 07
  %06 االثار االقتصادية للضرائب  22/2/2151 02
  %09 الضرئاب المباشرة في العراق   5/3/2151 09
  %63 االعفاءات والسماحات  8/3/2151 02
  %66 طرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة  51/3/2151 00
  %69 جباية الضريبة  22/3/2151 00
  %73 ضريبة العقار 22/3/2151 03
  %76 وعاء الضريبة  1/4/2151 02
  %79 االعفاءات   52/4/2151 00
  %20 المكلف 52/4/2151 06
  %20 لجان التقدير ومرحلة االعتراض 22/4/2151 07
  %22 الجباية  3/1/2151 02
  %90 ضريبة العرصات 51/1/2151 09
  %92 سعر الضريبة  51/1/2151 32
  %97 االعفاءات  24/1/2151 30
  %022 تقدير الضريبة 4/2/2151 30
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 
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______ 
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As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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