
 جمهورية العراق

 

 المعقل  اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العام اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية المرحلة: 
 محمد محمد عبد الظاهر  اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 قانونال في دكتوراه المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 محمد محمد عبد الظاهر موسى االسم

 mohammed.mohammed@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

  مالية العامة والتشريع الماليال اسم المادة

 سنوي    مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 العامة والموازنة العامة واالجراءات العامة والمبادئ العامة للمالية العامة النظرية وتحليل دراسة
 الضريبية للتشريعات التشريعية االسس بيان وكيفية والمتعلقة ضريبية والتشريعات القوانين وبيان

 المالية والمؤسسات الهيئات بعمل الطالب والمام الدولة في المالية العمليات سير والمالية
 . والضريبية

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

  النفقات واإليرادات العامة والموازنة العامة.لى قسمين االول: مادة المالية العامة إنقسم ت
 .الضرائب والتشريع الضريبيوالثاني: 

 
 الكتب المنهجية

 

 
 طاهر الجنابي.. د علم المالية العامة والتشريع المالي 

 
 المصادر الخارجية

 

 
 المقرر. الكتاب المنهجي

 
 تقديرات الفصل

 

االمتحان  السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول
 النهائي

 المجموع

20 20 40 60 100 



 
 معلومات إضافية

 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العام اسم القسم: اإلشراف والتقويم العلميجهاز 
 الثانية المرحلة: 
اسم المحاضر  

 الثالثي
 محمد محمد عبد الظاهر

 مدرس اللقب العلمي 
 دكتوراه في القانون المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
الحاجات العامة و الحاجات الخاصة ومعايير التمييز  األسبوع االول 1

بينها ،عالقة المالية العامة بالعلوم السياسية و بعلم 
 االقتصاد و بالقانون

-  

  - النفقة العامة معناها ، عناصرها صور النفقات العامة الثاني 2

مقومات النفقات التقسيم االقتصادي للنفقات العامة  الثالث 3
 العامة حدود وحجم النفقات العامة

-  

ظاهرة زيادة النفقات العامة األسباب الحقيقة  الرابع 4
 واألسباب الظاهرية

-  

  - اآلثار االقتصادية للنفقات العامة الخامس 5

  - اإليرادات العامة السادس 6

  - الثمن العام و الرسوم السابع 7

العامةالقروض  الثامن 8  -  

  - انواع القروض العامة التاسع 9



  - الطبيعة االقتصادية و القانونية للقروض العامة العاشر 10

  - التنظيم الفني للقروض العامة الحادي عشر 11

  - آثار القروض العامة الثاني عشر 12

  - الموازنة العامة ، اهميتها ،دورها الثالث عشر 13

الموازنة العامة قواعد الرابع عشر 14  --  

  - تنفيذ الموازنة العامة ،الرقابة على تنفيذ الموازنة الخامس عشر 15

16   -  

 عطلة نصف السنة
للضريبة العامة النظرية االسبوع األول 17  -  

للضرائب الفني التنظيم الثاني 18  -  

للضرائب االقتصادية االثار الثالث 19  -  

الدخل ضريبة العراق في المباشرة الضرائب الرابع 20  -  

الدخل ضريبة اوعية الخامس 21  -  

الضريبية االوعية تتمة السادس 22  -  

الضريبة ،سنوية الدخل ضريبة سريان نطاق السابع 23  -  

السماحات االعفاءات، الثامن 24  -  

  - التنزيالت التاسع 25

الخصم الواجبة الخسائر و الدخل مصدر نقل العاشر 26  -  

الضريبة تقدير ، الضريبة سعر الحادي عشر 27  -  

الدخل ضريبة تقدير قرار في الطعن طرق الثاني عشر 28  -  

العقار ضريبة الثالث عشر 29  -  

التكليف أسس ، ،االعفاءات الضريبة احتساب الرابع عشر 30  -  

  -  الخامس عشر 31

32   -  

 
 
 


