الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :المالية والمصرفية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :حنان شاهين حسين
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

حنان شاهين حسين

البريد االلكتروني
اسم المادة

المالية العامة

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

إبراز مفاهيم المالية العامة ومعرفة أهم أوجه األنفاق العام واإليرادات العامة
وممارسة الوصول إلى حالة االستقرار االقتصادي .

التفاصيل االساسية للمادة

تتطرق المادة إلى أبرز المفهوم العام للمالية العامة وقواعد وأساسيات المالية
كما سنتطرق إلى باب اإليرادات العامة والى الموازنة العامة وقواعدها العامة
والى المفهوم العام للسياسة المالية .

الكتب المنهجية

علم المالية العامة والتشريع المالي ,د.طاهر الجنابي
المالية العامة  ,د.هشام صفوت
اقتصاديات المالية العامة  ,د.سعيد علي

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

النقود والبنوك  ,د.عوض فاضل

الفصل الدراسي

المختبر
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االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
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-

مثلا%01
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اسم القســم :المالية والمصرفية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :حنان شاهين حسين
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي
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المادة النظرية

المفهوم العام للمالية العامة
عناصر المالية العامة
المالية العامة والعلوم األخرى
النفقات العامة
طبيعة ومفهوم النفقات العامة
صور النفقة العامة
قواعد النفقة العامة
اآلثار االقتصادية للنفقات العامة
اإليرادات العامة
المفهوم العام لإليرادات العامة
صور وأقسام اإليرادات العامة
الضرائب /الرسوم
اآلثار االقتصادية للضرائب
القروض العامة /المفهوم العام
طرق إصدار القروض/أنواع القروض
اآلثار االقتصادية للقروض العامة
عطلة نصف السنة
الموازنة العامة
الموازنة العامة وعالقاتها بالمفاهيم
العامة
قواعد الموازنة العامة
مراحل الموازنة العامة
أسلوب وإجراءات تحضير الموازنة
معالجة العجز في الموازنة العامة
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توقيع األستاذ :

السياسة المالية
السياسة المالية في الدول النامية
السياسة المالية في الدول االشتراكية
والمتقدمة
السياسة المالية ومتغيرات االقتصاد
السياسة النقدية والتضخم
السياسة المالية والتضخم
مكافحة التضخم في مجال اإلنتاج
مكافحة التضخم في مجال التوزيع
السياسة المالية واالستهالك
السياسة المالية ومعالجة التقلبات
توقيع العميد :

