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 كشاصت انًبدة

Course Book 

 . اصى انًبدة1  الخظبدٚبث انًبنٛت انؼبيت 

 انخذسٚضٙ انًضؤٔل. 2 و.و. فشح بشٛش خهٛفت

 . انمضى/ انكهٛت3 انخبص ببٚخخج/ يؼٓذ انفُٙ انًذبصبتلضى 

 farah.xalifa@pit.edu.krd  ًٚٛم:إلا

      

     سلى انٓبحف )اخخٛبس٘(:

 االحظبل:  يؼهٕيبث .4

 

  صبػبث أصبٕػٛب 3 انُظش٘

  ) انؼًهٙ ( ال ٕٚجذ

)ببنضبػت( خالل  انذساصٛت ٕدذاث. ان5

 األصبٕع

 . ػذد صبػبث انؼًم6 صبػت أصبٕػٛب    10

 (course cod) . سيز انًبدة7 

جامعة الجزائر/ االختصاص تحلٌل  -بكالورٌوس فً العلوم االلتصادٌة/ كلٌة الخروبة -

 .2221-2222التصادي/ للسنة الدراسٌة 
الموسومة )العاللة المتبادلة  ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة بتمدٌر جٌد جدا باالطروحة -

كلٌة االدارة وااللتصاد/  2227-2226بٌن التنمٌة المستدامة والبٌئة(للسنة الدراسٌة 
 جامعة بغداد.
 مساعد اللمب العلمً : مدرس 

  سنوات  12وات الخدمة كتدرٌسً فً الجامعة : عدد سن
 المواد التً لمت بتدرٌسها :

 )العربٌة واالنكلٌزٌة (باالغتٌن مباديء االلتصاد الجزئً  -
 مباديء االلتصاد الكلً باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 التصادٌات المالٌة العامة باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 االلتصاد االداري باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 مباديء االدارة باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة (مباديء االدارة المحلٌة  -

 الدورات التً شاركت فٌها :اللجان و
دورة تاهٌل طلبة الدراسات العلٌا فً الحاسبة االلٌكترونٌة/ مركز الحاسبة االلٌكترونٌة  -

 .2224جامعة بغداد/ كلٌة االدارة وااللتصاد

 (.2212-2229دورة طرائك التدرٌس فً كلٌة ابن الهٌثم/ جامعة بغداد للعام ) -

المشاركة فً العدٌد من اللجان االمتحانٌة خالل فترة عملً فً كلٌة دجلة الجامعة  -

 االهلٌة.

-2213المشاركة فً اللجنة االمتحانٌة فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام الدراسً  -

2214. 

المشاركة فً لجنة الصحة والسالمة على مستوى الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام  -

 .2214-2213 الدراسً

المشاركة فً لجان ضمان الجودة فً لسم ادراة االعمال فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .2219لغاٌة 2214للفترة 

المشاركة فً لجنة الصحة والسالمة على مستوى الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام  -

 .2217-2216الدراسً 

 نهخذسٚضٙ االكبدًٚٙ  انبشٔفبٚم. ٨
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 ٌناللبنانٌة الفرنسٌة للعامالمشاركة فً لجنة ضمان الجودة على مستوى الجامعة  -

 .2218-2217و 2217-2216 ٌنالدراسٌ

رئٌس لجنة ضمان الجودة فً كلٌة االدارة وااللتصاد فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .2218-2217و 2217-2216ٌٌنالرداس ٌنللعام

الفرنسٌة لجنة تنظٌم المؤتمرالدولً االول لكلٌة االدارة وااللتصاد فً الجامعة اللبنانٌة  -

 .12/5/2217فً 

المشاركة فً المؤتمر الدولً االول لكلٌة االدارة وااللتصاد فً الجامعة اللبنانٌة  -

 . 12/5/2217الفرنسٌة 

المشاركة فً دورة تطوٌر التدرٌسٌٌن وكتابة البحوث فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .22/6/2217لغاٌة  22/5/2217للفترة من 

مل عدٌدة داخل الجامعة اللبنانٌة الفرنسة وخارجها للعام المشاركة فً ورشات ع -

 .2219ولغاٌة  2217

المشاركة فً دورة تطوٌر التدرٌسٌٌن وكتابة البحوث فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .12/3/2219لغاٌة  6/2/2219للفترة من 

 .2219لعام المشاركة فً دورة تطوٌر اللغة االنكلٌزٌة فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 . 2219المشاركة فً دورة تطوٌر اللغة الفرنسٌة فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام -

 اللغات التً أجٌدها :
 (اللغة األماللغة العربٌة ) -
 (جٌداللغة الكردٌة ) -
           (جٌدزٌة ) اللغة اإلنكلٌ -

الخاصت، االيراداث العامت، النفقاث العامت، الضريبت  الحاجاث العامت، الحاجاث

 العامت، الميسانيت العامت، المىازنت الحكىميت.
انًفشداث انشئٛضٛت نهًبدة  .٩

 Keywords 

 َبزة ػبيت ػٍ انًبدة. ٠١

 هميت دراست المادةأ: 

بسٌر األحداث  المالٌة العامةالعالم حٌث ٌتعلك عمل  أنحاءلتصادٌة حول ومهما فً الحٌاة اإل واسعا   علم ومهنة حٌزا  المالٌة العامة كتحتل 
مهما كان نوع النشاط ) و التابعة للمطاع العام وكذلن الشركات التابعة للمطاع الخاص ةلتصادٌة الٌومٌة الحاصلة فً المنظمات الحكومٌاإل

الذٌن ٌتمتعون  اإلدارٌٌننوع جٌد من  إعدادصصة ( ) الجامعات والمعاهد المتخ األكادٌمٌةلذلن ٌمع على عاتك الجهات ( الذي تمارسه
ستناد تمثل الحجر األساس الذي ٌمكن اإل حٌث أنها المالٌة العامة وهنا ٌأتً دور مادة  سبك ذكرها لفٌة تؤهلهم للعمل فً الجهات التًبخ

المتمدمة فً المراحل الدراسٌة  األفكارستٌعاب وبما ٌمكنهم من إالمحاسبة المسم  الثانٌة علٌه لبناء لاعدة علمٌة سلٌمة لطلبة المرحلة 
  الالحمة.

  للمادة األساسيتاستيعاب المفاهيم: 

 ،وتفاصٌلها المادةي معرفة عن أال ٌملكون  الثانٌة لمسم المحاسبةن الطلبة الممبولٌن فً المرحلة أٌفترض المنهج العلمً االكادٌمً 
اللٌة العمل بجوانب المالٌة العامة كاالٌرادات ساسٌة هو التعرٌف بالمفاهٌم األ( العامة)مبادئ المالٌة المادة فان الهدف من هذه لذلن 

  .فً لسم المحاسبةهم المصطلحات التً سٌتعامل الطلبة معها خالل المراحل الدراسٌة وكذلن بٌان أ والنفمات والٌة الموازنة بٌنهما 

 

 مبادئ ونظرياث المادة: 

مادة )  على مجموعة واسعة من المبادئ والنظرٌات وتشتمل مفردات األخرىحالها حال العلوم التطبٌمٌة التصادٌات المالٌة االعامة تستند 
من لى مجموعة إضافة باإل  اإلدارةساسٌة التً ٌموم علٌها علم نظرٌات األوالمدارس وعلى مجموعة واسعة من المبادئ ( المالٌة العامة
 . المالٌة العامةتمام االطار العلمً لمادة التً ٌعتبر فهمها مسالة ضرورٌة إل الفنٌةٌغ الطرق والص

  الرئيسيت للمادة لألجساءسليمت معرفت: 

سس العلمٌة السلٌمة سوف ٌضمن حصول الطلبة على فهم لى األإ ( والتً تم وضعها استنادا  المالٌة العامةن تسلسل مفردات مادة ) إ
فً فهم مفردات هذه المادة وعدم  تناسمة بحٌث ٌمكن للطلبة التدرجمبصورة سلٌمة وجزاء الرئٌسٌة للمادة ومعرفة األواضح لهذه المادة 
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 ن تحد من لابلٌتهم على تمبل هذه المادة وفهمها.أفكار غٌر الضرورٌة التً ٌمكن رباكهم باألإ

 تضمين معلىماث كافيت ومفهىمت تضمن استحصال الىظائف: 

ستغناء ن المهن المهمة والتً ال ٌمكن اإلتعتبر فً ٌومنا الحاضر م المحاسبةفان مهنة دراسة هذه المادة همٌة أفً  اإلشارةكما سبك 
ي ساسٌة التً ال ٌمكن أل( تتضمن المعلومات األالمالٌة العامة لذلن فان مفردات مادة )، و المطاع الخاصأعنها سواء فً المطاع العام 

الهدف لى للوصول إ األفكارهذه  تحوٌلن ثم ومالمدارس التملٌدٌة والنظرٌات الحدٌثة ٌكون لدٌه المعرفة التامة بها ك نأالعمل بدون  مدٌر
سواء كانت مملوكة نواع المنظمات والشركات أو المنظمات حٌث تعتمد جمٌع أركات أعمال هذه الشرنتها لمعرفة نتائج اومم النهائً

الال  المركزٌة أوالمطبك فٌها سواء كان ) النظام  الداخلًلى هذه المفاهٌم ومهما كان نوع النظام و المطاع الخاص عللمطاع العام أ
بشكلها الصحٌح سوف ٌضمن لهم الحصول على الوظائف ستٌعابها المتعممة للطلبة بهذه المفاهٌم وإوبالتالً فان المعرفة  ،( المركزٌة

   ثناء الممارسة العملٌة.أن تظهر حل المشاكل التً ٌمكن أادرٌن على عمال فً كال المطاعٌن وٌجعلهم لواأل

  :أْذاف انًبدة .٠٠
 بعد إتمام دراسة هذه المادة خالل العام الدراسً فان الطلبة سٌكونون لادرٌن على :

  وأهدافها الرئٌسٌة. التصادٌات المالٌة العامةفهم تعرٌف 
 المالٌة العامة. وعناصر معرفة وظائف 
  بالحاجات واجزائها ومدى اهمٌتها لطلبة لسم المحاسبة.التعرٌف 
 وظائف اإلدارٌة األخرىالعلى كل من  عناصر المالٌة العامةعن تأثٌر  إعطاء النماذج. 
  صٌاغتهاوكٌفٌة  للمالٌة العامة وعناصرهافهم الفكرة األساسٌة. 
  ادارتها فً المطاع االعام والخاص وامكانٌة التوازن بٌن هذه عناصر المالٌة العامة من االٌردات العامةوالنفمات العامة وكٌفٌة فهم

 .العناصر
  عن الموازنة العامة والمٌزانٌة العمومٌة للدولةالنماذج. 
  الموازنة والمٌزانٌة العامةمعرفة كٌفٌة إعداد. 
 فً المنظمة. الرلابة عملٌةكٌفٌة  معرفة 

 :انطبنبانخزايبث  .٠١

 لجدول األسبوعً وٌمع على الطلبة مسؤولٌة التعاون مع حاضرة وبحسب األولات المحددة فً اإلى الملتزام بالحضور على الطلبة اإل
 األسئلةالتدرٌسً فً منالشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلن ضرورة المشاركة الجماعٌة من لبل الطلبة فً حل 

 المحاضرة  أولاتٌطلب منهم حلها خارج التً  األسئلة إلى باإلضافةوالتمارٌن التً تطرح فً المحاضرة 

 (Homework ) 

 االمتحانات المفاجئة  إلجراءن ٌكون الطلبة مستعدٌن أ (Quizzes  ) ًمن مدى متابعة الطلبة  للتأكدالتً لد ٌجرٌها التدرٌس
 .لمجرٌات المادة ولت الحاجة

 لى مجموعات تموم إن ٌموم بتمسٌم الطلبة أعداد تمارٌر ملخصة كلما دعت الحاجة لذلن وٌمكن للتدرٌسً إن ٌموموا بعلى الطلبة أ
ا و مأراسٌة ددات المادة والمواضٌع التً سٌتم تغطٌتها خالل السنة الرعداد نوع مختلف من التمارٌر وحسب مفإكل مجموعة ب

 ٌتعلك بالمادة من مواضٌع فرعٌة.

 :. طشق انخذسٚش٠٢

 سوف ٌتم إتباع األسالٌب التالٌة فً إلماء المحاضرات على الطلبة:

 .استخدام المحاضرات النظرٌة وفٌها سوف ٌتم تمدٌم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة لكل موضوع 

  ( طرٌمة العرضPOWER POINT والتً سٌتم إ ) ستخدامها فً عرض العناوٌن الرئٌسٌة للمادة ، األشكال ، المخططات ، وكذلن
 نماذج المختلفة التً تتضمنها المادة.

 .الطرٌمة التملٌدٌة وهً استخدام اللوحة وألالم الكتابة على اللوحة البٌضاء 
 .استخدام بعض مماطع االفالم العلمٌة التً توضح امثلة عملٌة من الوالع االلتصادي لبعض المٌزانٌات العامة لبعض الدول 
 لكل موضوع بمشاركة الطلبة فً حل هذه األمثلة لزٌادة فهم هذه المواضٌع وتعزٌز  حل األمثلة العملٌة التوضٌحٌة المصاحبة

 مهاراتهم فً حل التمارٌن المتعلمة بكل موضوع.
  المنالشات المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن األسئلة ومنالشة اآلراء والمالحظات حول المواضٌع

 المختلفة للمادة.
 متحانات الٌومٌة المفاجئة اال (Quizzes  ) والمعهدباإلضافة إلى االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة الممررة من لبل المسم. 
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 :َظبو انخمٛٛى. ٠٣

 متحانات. وتشمل هذه االمتحانات ) الٌومٌة ، الشهرٌة إ 4إلى  2كونون مطالبٌن بأداء من فان الطلبة سٌ خالل الفصل الدراسً خالل

درجة تمثل درجة  52، والفصلٌة الممررة من لبل المسم العلمً والكلٌة ( ، المجموع الكلً لدرجات هذه االمتحانات سوف ٌكون 
( فان درجته تكون من )  راسًدالالفصل  ، أما االمتحان النهائً ) االمتحان المركزي فً نهاٌة  الفصل الدراسًالسعً الكلٌة خالل 

 درجة (. 122)  ( درجة وبهذا ٌكون المجموع النهائً 52

 :ًأي أن تمسٌم الدرجات سٌكون كالتال 
 درجة  %   22  االمتحان الفصلً المركزي األول  

       
 درجة  %  30  متحانات الٌومٌة  مشاركات الطالب و الحضور و إ         

 درجة  %  52  متحان المركزي (االمتحان النهائً ) اإلدرجة           

 درجة  %  122  لمجموع الكلً النهائًا

  

 :َخبئج حؼهى انطبنب. ٠٤

 

داث انؼبيت انخٙ حذفغ ٔحذظم ببنُفمبث انؼبيت ٔاالٚشبًٕاضٛغ انًخؼهمت ْٙ ػهى ٔفٍ ٚٓخى المالٌة العامة ٌ إنٗ أ ٚشٛش حؼشٚف انًبنٛت انؼبيت

نٛٓب يٍ خالل حؼهى زنك فبٌ انُخبئج انًخٕلغ انٕطٕل إدكٕيٛت أػبيت يٍ اجم حذمٛك اْذاف اجخًبػٛت ٔالخظبدٚت ٔصٛبصٛت. ن يٍ لبم ْٛت

ٌ ٚكَٕٕا لبدسٍٚ ػهٗ يب أػالِ دٛث ٚفخشع يٍ انطهبت أ( صٕف حخًذٕس دٕل انخفبطٛم انٕاسدة فٙ انخؼشٚف انًهٛت انؼبيتانطهبت نًبدة ) 

 ٚهٙ :

  صش ػهًٛت.أٛفت خذيٛت حمٕو ػهٗ ظكٕ ٔدٔسْب انًٓى  لٌة االعامةالماًْٛت أفٓى 

  نٗ دبجخٓى نٓب إضبفت ثُبء دساصخٓى فٙ انًشادم انذساصٛت انالدمت ببإلأانخٙ صٕف ٚضخخذيٓب انطهبت  المالٌةفٓى يؼبَٙ انًظطهذبث

 فٙ دٛبحٓى انؼًهٛت بؼذ حخشجٓى.

  المالًٔحفضٛشْب بًب ًٚكٍ اػخببسْب يذخالث نهؼًم  انذهٕل نٓبٔكٛفٛت المالٌة انًشبكمكٛفٛت انخؼبيم يغ يخخهف. 

 ٔ ٔانز٘ حؼخًذ ػهّٛ انكثٛش يٍ  المالً والمحاسبً نٗ يخشجبث حًثم َبحج انؼًم إكٛفٛت حذٕٚهٓب كٛفٛت انخؼبيم يغ ْزِ انًذخالث

 طشاف راث انؼاللت.األ

  دبنّ دبل جًٛغ انؼهٕو ببنخطٕس ٔانخغٛش انًضخًش.انز٘ ٚخظف  المالٌة العامةكٛفٛت انخؼبيم يغ انًضخجذاث فٙ ػهى 

  ٍػهّٛ يٍ ٌ ٚضخُذٔا أٌ انطهبت لذ دظهٕا ػهٗ يب ًٚكٍ أثُبء انخطبٛك انؼًهٙ يبداو أٌ حظٓش أكٛفٛت انخؼبيم يغ انًشبكم انخٙ ًٚك

 يؼبٚٛش ػهًٛت.

 ْزِ ت ادخٛبجبث صٕق انؼًم يغ يالدظت أحهبٛنٓزِ انًبدة صٕف ٚجؼهٓى لبدسٍٚ ػهٗ حؼهى انطهبت  ٌ يب حمذو يٍ َخبئج ػٍ ػًهٛتإ ٌ

ّ فٙ انًشادم صبس انز٘ صٕف ٚخى انبُبء ػهٛػخببسْب األبمذس إ اإلدارةٔانؼًهٛت نؼهى  تكم انُٕادٙ انؼهًٛػهٗ ًم خانًبدة ال حش

  ٔنٗ.بّ انطبنب خالل انًشدهت األ ٌ حكًم يب بذءٔانخٙ ٚفخشع أ انثبَٛتانذساصٛت انخبنٛت نهًشدهت 
 

 :. لبئًت انًشاجغ ٔانكخب٠٥

 

 : أوال: المصادر العربٌة

 ، الطبعة الثانٌة.1988العمري، هشام ،"التصادٌات المالٌة العامة والسٌاسة المالٌة"،  -
 .2211الجنابً، طاهر، " المالٌة العامة والتشرٌع المالً"،  -

 
 :ثانٌا: المصادر باللغة اإلنكلٌزٌة

- David N. Hyman, Public Finance, 10th Edition.   

 

 . انًٕاضٛغ٠١ اصى انًذبضش
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 نشأة المالٌة العامة والحاجات العامة 
 الحاجات العامة 
 الفرق بٌن الحاجات العامة والحاجات الخاصة 
 :الحاجات العامة بحسب خصائصها وطبٌعتها 

 االسبوع االول والثانً

 النفمات العامة 
 ناصر النفمة العامةع 
 تمسٌمات النفمة العامة 
 التمسٌم االلتصادي 
 النفمـات المالٌـة 
 النفمات االجتماعٌة 

 االسبوع الثالث 

 النفمات االلتصادٌة 
 النفمات الجارٌة 
  

 االسبوع الرابع

 لنفمات الرأسمالٌة )االستثمارٌة(ا 
 ًالتمسٌم الوضع 

 االسبوع الخامس

 االسبوع السادس امتحانات منتصف الفصل االول 

  محددات النفمات العامة 
 دور الدولة 
 الممدرة المالٌة المومٌة 

 االسبوع السابع

 مستوى النشاط االلتصادي 
 المنفعة الجماعٌة 

 االسبوع الثامن

 ضوابط النفمات العامة 
 أسباب تزاٌد النفمات العامة 
 آثار ظاهرة تزاٌد النفمات العامة 
 اآلثار  االلتصادٌة للنفمات العامة 

 االسبوع التاسع

 إلٌرادات العامةا 
 لتصادٌةالٌرادات االإ 
 اإلٌرادات السٌادٌة 
   الشبه واإلختالف الفرق بٌن الرسم واإلٌرادات العامة األخرى 

 االسبوع العاشر

 الضرائب 
 المواعد األساسٌة للضرٌبة 
 أغراض الضرٌبة 
 أغراض اجتماعٌة 
 أغراض التصادٌة 

 االسبوع الحادي عشر

 التنظٌم الفنً للضرٌبة 
 أنواع الضرائب 
  ةالمباشرالضرائب 
 ضرٌبة األشخاص 

 االسبوع الحادي عشر
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 ضرٌبة الدخل 

 االسبوع الثانً عشر وعاء الضرٌبة 

  اآلثار االلتصادٌة الضرٌبة 

 ًأثر الضرٌبة على االلتصاد الكل 

 ًالتوزٌع االلتصادي للعبء الضرٌب 

 االسبوع الثالث عشر

  االسبوع الربع عشر  المروض العامة وانواعها 

 االسبوع الخامس عشر الفصل االول. امتحانات نهاٌة 
 
 

 انًٕاضٛغ انخطبٛمٛت )إٌ ٔجذث( .٠٨ ال ٕٚجذ
 :االخخببساث. ٠٩

 يخخهفت يٍ اصبنٛب االخخببس انُظش٘ ٔ انخطبٛمٙ دٛث اَّ فٙ انجبَب انُظش٘ ٚخى اصخخذاو  إَٔاعانٗ خخببساث اإل حى حمضٛى إَٔاع

حطبٛمٙ: ٚمٕو ْزا انُٕع يٍ , ايب انجبَب انخطبٛمٙ (  , انفشاغبث, ٔ سصى االشكبلإَشبئٙ , طخ أٔ خطب , انخٛبساث انًخؼذدة اصبنٛب  )

 األصشػهٛٓب بُبء ػهٗ  اإلجببت االخخببساث ػهٗ أصبس أٌ حخضًٍ األصئهت إػطبء دبالث ػًهٛت حطبٛمٛت نهطهبت ٔٚكٌٕ ػهٗ انطهبت 

 انخٙ حؼهًٓب خالل انضُت  ٔانفُٛتٔانمٕاػذ انؼهًٛت 

  

 :إضبفٛت. يالدظبث ١١

 

 . يشاجؼت انكشاصت يٍ لبم انُظشاء١٠

ٚجب يشاجؼت كشاصت انًبدة ٔحٕلٛؼٓب يٍ لبم َظٛش نهخذسٚضٙ طبدب انكشاصت. ػهٗ انُظٛش اٌ ٕٚافك ػهٗ يذخٕٖ انكشاصت يٍ خالل كخببت 

 بضؼت جًم فٙ ْزِ انفمشة. 

ٔ خبٛش أٔ يذسس أصخبر يضبػذ ٔ األأصخبر ز٘ حذسصّ ٔٚجب اٌ ٚكٌٕ بًشحبت األكبفّٛ ػٍ انًٕضٕع ان نذّٚ يؼهٕيبث)انُظٛش ْٕ شخض 

  هًبدة(. انخخظظٙ نًجبل انفٙ 
 


