
   
  انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انزعهُى و اإلعزًبد

 
 (21نمىذج رقم )

 

 االسكُذسَخ خبيعخ / أكبدًَُخ : 

 انحقىق كهُخ / يعهذ :

  انهُسبَس قسى :

 انًبنُه انعبيخ

 

 تىصُف مقرر دراسً
 ًقشسانثُبَبد  -1

 انشيض انكىدي :

 

انًبنُخ انعبيخ ) –سى انًقشس :ا

 (وانزششَع انضشَجٍ

 نثخانثب شقخ / انًسزىي :انف

 

قسى  انزخصص :

 انششَعخ االساليُخ

  

  عًهً               َظشي             عذد انىحذاد انذساسُخ:

 

 

 هذف انًقشس: -2

 

أٌ َحصم انطبنت يعشفه وفهى انًبنُخ انعبيخ ورقسُى انُفقبد انعبيخ 

نًخزهفخ ويعشفخ واالَشاداد انعبيخ . ويعشفخ انضشَجخ وانشسىو ثأَىاعهب ا

انقشوض انعبيخ وأَىاعهب وطشق أَقضبئهبواالثبس االقزصبدَخ نهب. وانًىاصَخ 

انعبيخ واهى ثُىدهب ويعشفخ قبَىٌ انضشَجخ انًىحذح عهٍ انذخم وانضشَجخ 

 عهٍ انُشبط انصُبعٍ وانزدبسٌ.

 

 2005نسُه  91 انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس: -3

ُم نهًبنُخ انعبيخ وانزششَع انضشَجٍ وانزفشقخ ثٍُ انضشَجخ انًىحذح أٌ َكزست انطبنت انًعشفخ وانزحه

َحهم االثبس واالقزصبدَخ انُبردخ يٍ انقشوض انعبيخ  وفهى ورحهُم اإلَشاداد وانضشَجخانًدًعخ وأٌ 

 انعبيخ وانًىاصَخ انعبيخ نهذونخ .

 

 انًفبهُى انًعهىيبد و -أ

 

 

 

2 - 4 

 

             2 – 7  

 

             2 - 8 

 

 

 

 

 

/  
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 انًهبساد انزهُُخ : -ة

 

 

 

 

 

4 – 5  

 

4 – 3  

 

4 – 1  

 انًهبساد انًهُُخ -ج

 انخبصخ ثبنًقشس:

 

 3 – 7  

  انًهبساد انعبيخ : -د

 يحزىي يقشس : -4

 

 

 

 

 

نظرَت –َتضمن مقرر المالُت ) نظرَت النفقاث الؼامت 

اإلَراداث الؼامت والقروض الؼامت واهم اثارها 

أػداد المىازنت الؼامت للدولت وأػتمادها  –االقتصادَت 

 واهم بنىدها (.

دخل التشرَغ الضرَبً )قانى الضرَبت المىحدة ػلٍ ال

 –( واهم سماتت وأهدافه ومبادئه 1002لسنه رقم او 

نٍ جاري والمهأنىاع الضرَبت المىحدة الصناػٍ والت

                       والثروة الؼقارَت( 

 أسبنُت انزعهُى  -5

 و انزعهى       

 

 

 اسزخذاو أسهىة انعصف انزهٍُ 

 وااليزحبٌ انزحشَشٌ

 وانجحث وانزحهُم وعشض انًشكالد  وإَدبد حهىل

 أسبنُت انزعهُى  -6

و انزعهى نهطالة روي 

 انقذساد انًحذودح

 

 

 شَشٌأيزحبٌ أخزُبسٌ رح

 

 ) ديح (   

                   رقىَى انطالة : -7

 األسبنُت انًسزخذيخ-أ
 انزحشَشٌ االيزحبٌ

 ساػاث 3 انزىقُذ -ة

 نظرٌ 10 رىصَع انذسخبد -ج

 قبئًخ انكزت انذساسُخ و انًشاخع : -8

 الَىجد يزكشاد - أ

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 

 

 اسبسُبد انًبنُخ انعبيخ

 نٍ َبشذا. د/ سىصٌ عذ

 ا.د / يحًذ حبيذ دوَذاس



   
  انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انزعهُى و اإلعزًبد

 انضشَجخ انًىحذح عهٍ انذخم

 كزت يقزشحخ -ج

 

 

 

 

 أصىل المالُت الؼامت

 ا.د/ مجدٌ شهاب

 

 دوسَبد عهًُخ  -د

 أو َششاد ... انخ

 

 

 

-------------------- 

 

 

 ى انعهًً :سئُس يدهس انقس                                           أسزبر انًبدح :


