
1 
 

 

 

 اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة :     

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 اقتصاديات االستثمار والمواردالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

  اقتصاديات االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 :الثالثةالمرحلة: الثاني  الفصل الدراسي2017 - 2016:السنة الدراسية -5

 9/10/2009 تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :امتيازمستويات التقييم -7
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 IE309:كود المقرر الدراسي:اقتصاديات الضرائب عنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 
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  ا.م.د. محمد عبد صالحالكادر التدريسي : -3
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 نموذج مواصفات المقرر
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ثالثًا : البيانات المهنية 
 

التعريف بالضرائب  من حيث مفهومها ودوافعها واهدافها األهداف العامة للمقرر: -1

 ومبادئها االساسية.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
 اكتساب  الطالب بمفاهيم واساليب العمل الضريبي1               أ- 

ب- المهارات الذهنية 
  تحفيز الطالب على تنمية امكاناته في العمل الضريبي  1ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
  فهم اسس واساليب العمل الضريبي 1جـ-

            د- المهارات العامة والمنقولة  
  المعرفة العلمية والتحليل االقتصادي جيد1               د- 

المحتوى  -3

 اقتصاديات الضرائب أسم المادة

 السياسة المالية العامة وادواتها األسبوع األول

 اهمية ودور الضريبة والنظام الضريبي في النشاط االقتصادي األسبوع الثاني

 مفهوم الضريبة وخصائصها األسبوع الثالث

 نظريات الضرائب األسبوع الرابع

 الضرائب في منظور المدارس االقتصادية األسبوع الخامس

 القواعد التي تحكم فرض الضرائب األسبوع السادس
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 خصائص النظام الضريبي في الدول المتقدمة األسبوع السابع

 خصائص النظام الضريبي في الدول النامية األسبوع الثامن

 االثار االقتصادية االولية للضرائب األسبوع التاسع

 االثار االقتصادية النهائية للضرائب األسبوع العاشر

 االزدواج الضريبي األسبوع الحادي عشر

-مزاياها - عيوبهاالضرائب المباشرة األسبوع الثاني عشر  

 الضرائب الغير مباشرة - مزاياها - عيوبها األسبوع الثالث عشر

 األسبوع الرابع عشر

العالقة بين االيرادات الضريبية ودرجة المرونة واثرها في السياسة 

 االنتاجية

 مناقشة اوراق بحثية+التقييم األسبوع الخامس عشر

 

 

 

 

- أساليب التعليم والتعلم 4 
 المحاضرات  4-1
 التوعية الالزمة في موضوع الضرائب   4-2
 
 
 

أساليب تقييم الطلبة   -4
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% 15       األختبار األول     

% 15       األختبار الثاني        

% 40السعي                     
 % 60نهاية الكورس       امتحان 

% 100                   المجموع                  

- قائمة المراجع  6

. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر  6-1

 :. الكتب الدراسية 6-2 -1
-الجامعة المستنصرية1997-المالية العامة-د.طاهر الجنابي_1 -2  

-جامعة بغداد-كلية 2008 –- اطروحة دكتوراه-تقويم فاعلية النظام الضريبي في العراق 2 -3
 االدارة واالقتصاد

 
. كتب مقترحة  6-3 -4

. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ. 6-4

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

 فهم الطالب لمادة الضرائب
 ا.م.د. محمد عبد صالح المقرر : مدرس

 ا.د. سالم الشامي رئيس القسم: 

 التاريخ :     / 
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