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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       0

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                    السادس/ المستوى  ثالثةالسنة ال    . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 ال يوجد:    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %111 45 المحاضرات التقليدية 1
 --- --- التعليم المدمج  2
 --- --- التعليم اإللكتروني  3
 --- --- التعليم عن بعد  4
 --- ---  أخرى 5

 
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  تذكر(ى )أخر  4

 45 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1
 8 الواجبات 2
 8 المكتبة 3
 7 المشاريع /إعداد البحوث 4
  ()تذكرأخرى  5

 35 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 0
اني: اإلنفاق العام واإليرادات العامة، والموضوع الثلى تدريس موضوعين رئيسيين: المالية العامة حيث يتم دراسة عالمقرر يشتمل 

 حيث يتم دراسة أحكام ضريبة الدخل. أحكام الضريبة
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لمالية، تنمية الملكة القانونية لدى الطالب فيما يتعلق باألحكام ا الطالب باألحكام المتعلقة بالمالية العامة وأحكام الضررررريبة. تعريف
 إكساب الطالب القدرة على مواكبة تحديثات المجال الماي والضريبي.

 
 بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرًا على أن: للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1
 3ع .يحدد مفهوم المالية العامة 1.1
 3ع .وقواعدها النفقات العامة وعناصرها مفهوم شرحي 1.2
 2ع .يرادات الدولة المختلفةإمصادر يحدد  1.3
 3ع سس والمبادئ العامة في الضرائب.األق و ح الطر يوض 1.4
  المهارات 2

 1م انواع الضرائب وأصنافها.يحلل مواد النظام الضريبي السعودي من حيث  2.1
 4م مشاكل المرتبطة بالضرائب )واالزدواج الضريبي والتهرب(.ليقترح الحلول ل 2.2
 4م .النفقات العامةيعلل األسباب الحقيقية والظاهرية الزدياد حجم  2.3
 4م يقدم تقريرا في أحد موضوعات المقرر مستخدما اآلليات والمصادر المناسبة. 2.4
  الكفاءات 3

 2ك  يتحمل مسؤولية مايسند إليه من متطلبات المقرر. 3.1
 3ك  .في العمل الجماعي بشكل فعال كعضو أو قائديساهم  3.3

 
 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

1 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومفرداته ومخرجاته.

 ماهية المالية العامة
6 
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                                                                         العامةماهية المالية 
  تعريف المالية العامة

 أقسام المال العام
 3الفرق بين المال العام والمال الخاص

2 
                                                                 نشأة علم المالية العامة

 تطور علم المالية العامة                                 
 عالقة علم المالية العامة بالعلوم األخرى

3 

3 

 القواعد التي تحكم اإلنفاق العام                                              
 ماهية االنفاق العام 

 مصارف الزكاة 
 كيفية تقسيم الزكاة 

 

3 

 
  االلزامياالنفاق الضروري 
  االنفاق التطوعي

 النفقات العامة وأثرها على التوزيع
3 

4 
                                                                          – الرسوم  اإليرادات العامة 

                                                               تعريف الرسوم في الفقه والنظام 
 

3 

 3  أحكام الرسوم 5

6 
              القرض العام

 تعريف القروض في الفقه والنظام 
 

3 

 3 أحكام القروض 
 3 أنواع القروض 

7 

 أحكام الميزانية                                                                  
 عريف الميزانية العامة ت

 أقسام الميزانية العامة 
 

3 

 3 أحكام الميزانية العامة 

8 
 أحكام الضريبة                                                                  

 التعريف بالضريبة 
 خصائص النظام الضريبي في الفقه والقانون 

3 
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 سلطة الدولة في فرض الضرائب 
 

 3 أنواع  الضرائب 
 3 أحكام ضريبة الدخل 9

 45 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
 .يحدد مفهوم المالية العامة 1.1

المحاضرة.                                                                   -
 الخرائط المعرفية. -
 المناقشة والحوار.                                                                 -

االختبارات التحريرية  -
 والشفوية.

 يشرح مفهوم النفقات العامة وعناصرها وقواعدها. 1.2
 يحدد مصادر إيرادات الدولة المختلفة. 1.3
 ب.الضرائيوضح الطرق واألسس والمبادئ العامة في  1.4
 المهارات 2.0

يحلل مواد النظام الضريبي السعودي من حيث انواع  2.1
 الضرائب وأصنافها.

 لمحاضرةا -
 لتعلم النشط.ا-  
 العروض التقديمية.  -
                                                                                                                                                                                                                                             التقارير. -

رية االختبارات التحري -
 والشفوية.

 تقييم التقارير   
 أوراق العمل. -
 

يقترح الحلول للمشاكل المرتبطة بالضرائب )واالزدواج  2.2
 الضريبي والتهرب(.

2.3 
يعلل األسباب الحقيقية والظاهرية الزدياد حجم 

 .نفقات العامةال

يقدم تقريرا في أحد موضوعات المقرر مستخدما  2.4
 المناسبة.اآلليات والمصادر 

 الكفاءات 3.0
 التعلم التعاوني. - .ررالمق من متطلباتيتحمل مسؤولية مايسند إليه  3.1

 حل المشكالت. -
 

 .بطاقة المالحظة -
يسرررررراهم في العمل الجماعي بشرررررركل فعال كعضررررررو أو  3.2 تقييم األقران -  

 قائد.
 
 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 % 11 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، عروض(.



 

 
7 

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 والثاني عشر
 % 11 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية

 % 21 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 61 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 .الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة 
 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب. -
 :الطالب المتعثريناكتشاف ودعم  -
 تحفيز ورعاية الطالب المتفوقين -
  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

. األستاذ جهاد الخصاونة  ) المالية العامة والتشريع الضريبي(.1 المرجع الرئيس للمقرر  
  .) أسس المالية العامة د. خالد الخطيب و د. احمد شامية -2

 المراجع المساندة

.د.  أعاد القيسي: المالية العامة والتشريع الضريبي -1  
.د. كريم كشاكش: علم المالية العامة والتشريع الضريبي -2  
.د. محمد جمال ذنيبات: المالية العامة والتشريع المالي -3  
.د. عبد الكريم صادق: المالية العامة -4  
.زين العابدين ناصر: علم المالية العامةالدكتور  -5  
.الدكتور رفعت المحجوب: المالية العامة -6  
ب.األستاذ الدكتور رشيد الدقر: المالية العامة وتشريعات الضرائ -7  
 

 .األنظمة -موقع وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية المصادر اإللكترونية
 .األنظمة القانونية –موقع وزارة العدل السعودية 

  أخرى 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، 
 .. إلخ(.قاعات المحاكاة

إعداد وتجهيز قاعات المحاضرات قبل بدء الدراسة بوقت كاف واإلشراف على 
 نظافتها.

 التجهيزات التقنية
 تزويد قاعات المحاضرات بأجهزة الكمبيوتر المزود بشاشة عرض )بروجكتر(. )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 تقرير المقرر

 

  
 إلخ(.. .مصادر التعلم للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 
 :. اعتماد التوصيفح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة
 


