
 11من  1الصفحة 

 

   

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1027صنعاء 

 المالية العامة والتشريعات الضريبيةمواصفات مقرر: 



 

1 

 

 المالية العامة والتشريعات الضريبية :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الشريعة والقانون قسم:   : مقرر  توصيف االدآبكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 المالية العامة والتشريعات الضريبية :اسم المقرر  .1

 3502453 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

 الثاني/ الفصل الدراسي ا الرابعالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 التوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الحرم الجامعي :مكان تدريس المقرر  .11

 د. عبدالله سعيدالكانده      معد مواصفات المقرر:اسم   .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
  ىرىاه  فرررة دقةيرررا ااهررررال اا د ررر ريم معنرررل الم ليرررم الع مرررم ىالدرررة دعنرررل يرااارررم نلةررر   ىايررراارا  الرىلرررميعرررال الب لررر  ان

 ىااجدم عيمىالاي ايم.

   المة ىر ي لنلة   الع مم ىهة المير ل  الدرة دةرىل الرىلرم ي نل  مر  لمنر  ل اررم   الع مرم المةرمرم ل مجدمرى لد رال ع رل ان يعال الب ل
 الجنىر ىالةض ة ىالمرااين ىاابي ء الل ج ن  المنةىا .

 لضاائ  ىالاارىل ىالةراى  ىايعال الب ل  ىيلمل معنل اايارا  الع مم ىهة م  را دمىيل النلة   الع مم من ايارا  امالك الرىلم
 ىاا راا النةري ىاائدم ن.

 الدرة دضرى يان مجر  مقرررا  يعال الب ل  ىيلمل الميزانيم الع مم ىهرة مة ي رم النلةر   الع مرم ىاايراارا  الع مرم مرن  يرل الار بم الع مرم
الضراييم ىالرا النمر ل اا د ر ري ىراجرم دةررمملة دكرىين  كمر  يلمرل ىيعرال الب لر  لارنم ىاقررة.  ايارادمر لنلة دمر  ىى ىاعر ىاضرقم 
 النم ل الضايية.

    اى يادبيى الب ل  ان ان يلمل ىيي ىا الاي ام الم ليم فة النمل اا د  ريم الماد لم فة الع لل, عن بايرا ااردارال اايراارا  اى النلةر
 ل.كالهم  ديع  ل ماىل اا د  ريم ىالمااقل الدة ما  يم  د ك الماى

  يادبيى الب ل  الى ىل الل ي رىاة ع ميرم ىر يرال ل اي ارم الم ليرم ىالنمر ل الضرايية فرة الررىل الااارم ليم ىالررىل اادردااكيم ىالررىل
ىالعال ررم يررين الم ليررم الع مررم ىالةرر نىن ىالم ليررم الع مررم ىالم ليررم  الن ميررمىيكىن  رر راا ع ررل الررايب يررين د ررك الاي اررم ىنم ممرر  الضررايية

 م ليم الع مم ىااىض ع ااجدم عيم.الا  مىال

 .يكىن الب ل    راا ع ل فمل ىي ىاة العىامل الدة دؤري الل زي رة قجل اانل ق 

    يةرل الب ل  ق ىا لمع لجرم ىضرى النلةر   الع مرم ددن ار  مرى مرىاار رىلدره ىف ارلدم  اا د ر ريم ىااجدم عيرم مرى فمرل ر يرا ل دةاريم
 ىآل اه  اا د  ريم المي داة ىغيا المي داة ىآل اه  ع ل الرال الةىمة ىاع رة دىزيعه.الماد لم ل نلة   الع مم 
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  فرة مجر ل ايرااارا  الرىلرم ك لضراائ  ىامرالك الرىلرم درارل الرىمين ىالاارىل ىالةراى  يةرل الب لر  ااددر اا    نىنيرم ىا د ر ريم
 ميم فة مج ل اامىال الع مم ىالددايى الضايية.م اااالالع مم ىاا راا النةري م اذين ينما ااعدي ا الاي ايم الداعي

 ذي يبىا الب ل   رااده الذاديم فة الدع مل ل ميزانيم ىيي ىاه  ىيعكام  الل فة ميزانيرم الرىلرم اليمنيرم ىكيليرم ديىييمر  ىاار ى  العمرل الر
لة يعرر ىقررة الدرباين كرذا الميكرل الضراييي –ىمالمح الائيايم فة ااب ا المىقر ل رىلرم يندجه فيم  ىالدا ال الد اياة لد ك الميزانيم 

 الجممىايم اليمنيم من قيث مالمقه ااا ايم ىدل  يل ذك الميكل من قيث الضاائ  المي داة غيا المي داة.
 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 ع ل انليدى ى من الب ل  عنر اكم ل المةاا ينج ح ان يكىن   راا 
 المعرفة والفهم

A1   ان يعررررال الب لرررر  معنررررل الم ليررررم الع مررررم ىالدررررة دعنررررل يراااررررم نلةرررر   ىايرررراارا  الرىلررررمىرىاه  فررررة دقةيررررا ااهرررررال اا د رررر ريم
لمنرر  ل ارررم   الع مررم المةرمررم ل مجدمررى  ىااجدم عيمىالاي ارريم, ان يعررال الب لرر  المة ررىر ي لنلةرر   الع مررم ىهررة الميرر ل  الدررة دةررىل الرىلررم ي نل  مرر 

 لد ال ع ل الجنىر ىالةض ة ىالمرااين ىاابي ء الل ج ن  المنةىا .
A2   يعال الب ل  ىيلمل الميزانيم الع مم ىهة مة ي م النلة   الع مم ىااياارا  الع مم من  يل الا بم الع مم الدة دضى يان مج  ىيلمل يعال

 ىالةىاعر الىاضقم لنلة دم  ىاياارادم  لانم ىاقرة. مقررا ىادة دضعم  الرىلم
 المهارات الذهنية

B1   اياارا  اى النلة   اى كالهم  الرىل ىي ره عن بايا اادارال ايادبيى الب ل  ان يي ىا الاي ام الم ليم فة النمل اا د  ريم الماد لم فة
 ديع  ل ماىل اا د  ريم ىالمااقل الدة يما يم .

B2  ن ميم يادبيى الب ل  الى ىل الل ي ىاة ع ميم ىر يال ل اي ام الم ليم ىالنم ل الضايية فة رىلم اى الرىل الااام ليم ىااددااكيم ىالرىل ال
 ض ع ااجدم عيمىيادبيى ان يلمل ىيي ىا العال م يين الم ليم الع مم  فة ي ره ىالة نىن ىكذا الم ليم الع مم ىالم ليم الا  م ىالم ليم الع مم ىااى

 المهارات العملية المهنية
C1  .يكىن الب ل    راا ع ل فمل ىي ىاة العىامل الدة دؤري الل زي رة قجل اانل ق 
C2  ىنمجمر  ااارالمة مرن ددن ار  مرى مرىاار رىلدره ىف ارلدم  اا د ر ريم ىااجدم عيرم  فرة ي رره يةرل الب ل  ق ىا لمع لجم ىضى النلة   الع مرم

 فمل ر يا ل دةايم   الماد لم ل نلة   الع مم ىآل اه  اا د  ريم المي داة ىغيا المي داة ىآل اه  ع ل الرال الةىمة ىاع رة دىزيعه. االل
  المهارات العامة

D1   ىالةراى  الع مرم ىاا رراا  لا د  ريم فة مج ل ايااارا  الرىلم ك لضاائ  ىامالك الرىلم درال الرىمين  ىالااىالب ل  اادد اا  يةرل
 .الداعيم اااالميم فة مج ل اامىال الع مممنب ة  فة اادد ااده من النةري 

D2  ذي يندجه يبىا الب ل   رااده الذاديم فة الدع مل ل ميزانيم ىيي ىاه  ىيعكام  الل فة ميزانيم الرىلم اليمنيم ىكيليم ديىييم  ىاا ى  العمل ال
يعر ىقرة الدباين كذا الميكل الضايييلة الجممىايم اليمنيم  –ة لد ك الميزانيم ىمالمح الائيايم فة ااب ا المىقر ل رىلم فيم  ىالدا ال الد ايا

  من قيث مالمقه ااا ايم ىدل  يل ذك الميكل من قيث الضاائ  المي داة غيا المي داة.
 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

مكىن دم  يعال الب ل  معنل الم ليم الع مم ى
ياارا  الع مم ىيلمل معنل اانلة   ىيعال ال

 ع ممال

, مالقىاا, المن  دالمق ضاا , 
 الدك يل   الجم عيم ىاللاريم

ااادي اا  الدقايايم, ااائ م الة ياة, دةييل 
  عيم ىاللاريم ىالدك يل   الجم الدة ايا ىالىاجي   

الميزانيم الع مم من االل يعال الب ل  ىيلمل 
اليان مج المقرر الذي دضعه الرىلم ىالةىاعر 

 الىاضقم ل نلة   ىااياارا  

ىقل الدع يل ىالدع يل الذادة ىالدع ىنة 
  المدكال  ىدمليل اارىاا

ااادي اا  الدقايايم, ااائ م الة ياة, دةييل 
 ىالدك يل   الجم عيم ىاللاريم الدة ايا ىالىاجي   

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

ع ل فمل الاي ام الم ليم فة يكىن الب ل  
النمل اا د  ريم الماد لم فة الرىل ىي ره عن 

النلة   ديع  بايا فممه لالياارا  اى 
 ل ماىل اا د  ريم

الدك يل   الجم عيم ىاللاريم, القىاا, 
 ىقل المدكال   المن  دم

ااادي اا  الدقايايم, دةييل الدة ايا ىالةااءة 
الدق ي يم, الدك يل   الجم عيم ىاللاريم, ااادي اا  

 الدلميم, مالقمم ااراء

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

يكىن الب ل    راا ع ل فمل ىي ىاة العىامل 
  الدة دؤري الل زي رة قجل اانل ق

الدك يل   الجم عيم ىاللاريم, القىاا, 
ىالع ل  المن  دم ىقل المدكال  

 الذهنة

ااادي اا  الدقايايم, دةييل الدة ايا ىالةااءة 
الدق ي يم, الدك يل   الجم عيم ىاللاريم, ااادي اا  

 ىمالقمم ااراء الدلميم
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يةرل الب ل  ق ىا لمع لجم ىضى النلة   
ددن ا  مى مىاار رىلده  فة ي ره الع مم

ىنمجم  ىف الدم  اا د  ريم ىااجدم عيم 
 اااالل

الدك يل   الجم عيم ىاللاريم, القىاا, 
ىالع ل المن  دم ىقل المدكال  

 الذهنة

ااادي اا  الدقايايم, دةييل الدة ايا ىالةااءة 
الدق ي يم, الدك يل   الجم عيم ىاللاريم, ااادي اا  

 ااراءىمالقمم  الدلميم

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

فة   نىنيم ا د  ريم الب ل  اادد اا  يةرل 
من اؤيم منب ة   مج ل ايااارا  الرىلم

 ااالميمىبنيم ى

المق ضاا , القىاا, المن  دم, 
 ىرااام الق لم النرىا , دمليل اارىاا

دةييل المالقمم,  دقايايم,الدلميم ىال ااادي اا 
 ىالىاجي  , ااائ م الة ياة الدك يل  ى الدة ايا 

الذاديم فة الدع مل مى يبىا الب ل   رااده 
النماي   الم ليم القريلم فة مج ل الميزانيم 

 الع مم

المق ضاا , القىاا, المن  دم, 
 النرىا , دمليل اارىاا ىرااام الق لم

دةييل المالقمم,  دقايايم,الدلميم ىال ااادي اا 
 ىالىاجي  , ااائ م الة ياة الدك يل  ى الدة ايا 

 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

 A1, B1, C1 3 1  مل هيل ماد اة فة الم ليم الع مم المي رئ النمايم فة الم ليم الع مم 1

 النلة   الع مم  2
اب ا ملمىل النلة   الع ممقجمم  قرىجم  

 ىدةايم دم  ىآل اه 
2 

3 
A1, B1, C1 

 ااياارا  الع مم 3
 A1, B1, C1 3 3 اب اه  ىانىاعم  

 A1, B1, C1 3 4 الضاائ 

 الميزانيم الع مم 4
اب اه , ملمىمم  ىمي رئ ىاجااءا  

 دقضياه 
5 

3 
A1, B1, C1 

5 
دبيية   الم ليم الع مم فة الجممىايم 

 اليمنيم

 A1, B1, C1 3 6 عن  ا الميزانيم
ل 1793-1791الع مم ل لداة من  المىازنم

فة  ىدبىاه  ىالنلة   الع مم ىالمىازنم
 دبا الدم لة دا ية  

9 
3 A1, B1, C1 

 A1, B1, C1 3 9 دبىا ااياارا  ىالنلة   ىالمىازنم

6 
الم ليم الع مم فة المق فم   الجنىييم 
 ىالنلة   الع مم الج ايم ىااادلم ايم

 7 الم ليم الع مم فة المق فم   الجنىييم
3 A1,A2, B1, 

C1 

 11 النلة   الع مم الج ايم ىااادلم ايم الدنمىيم
3 A1, B1, B2, 

C1, D2 

7 
الا النم ل اا د  ري فة دكىين النم ل 

 الضايية

الا النم ل اا د  ري فة دكىين النم ل 
 الضايية

11 
3 A1, A2, C2, 

D1, D2 

 12 الضايية فيمجمىعم الرىل الااام ليمالنم ل 
3 A1, A2, C2, 

D1, D2 
النم ل الضايية فيمجمىعم الرىل ااددااكيم 

 .ىالن ميم
13 

3 A1, A2, C2, 
D1, D2 

ليمنيم هيكل النم ل الضايييلة الجممىايم ا 8  14  ىانين الضاائ  المي داة ى غيا المي داة. 
3 A1, A2, C2, 

D1, D2 

  42 14 إجمالي األسابيع والساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 √   .محاضرات



 

5 

 

 المالية العامة والتشريعات الضريبية :مقرر توصيف

 √ )المحكمة التمثيلية( تطبيق عملي في المعمل.

 √.     واجبات منزلية

 √.     مناقشة جماعية

 √.     تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 A1, B2, C2, D1 1 11 النلة   الع مم اليمنيم عندةريل رااام  1

عن ااياارا  الع مم دةريل رااام  2
 اليمنيم

A2, B2, C1, D2 2 11 

عن الميزانيم الع مم دةريل رااام  3
 اليمنيم

A2,B2, D1, D2 3 11 

اللةميم فة النماي   دةريل رااام عن  4
 .اليمنة منم الدج اة ىمى ل المداع 

A1, C1, D2 4 11 

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

 اختبار منتصف الفصل 1
بداية االسبوع 

 السابع 
21 21 

A1,A2,B1,C1, 

C2 

 الواجبات والتكاليف  2
مضي  بعد

 منتصف الفصل
11 11 D1, D2 

  11 11 طوال الفصل  الحضور  3

 االختبار النهائي 4
اخر الفصل 

 الدراسي
61 61 

A1,A2, B1, C1, 

C2 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 , صنعا.مكتبة مركز الصادق للطباعة والنشر 2113-2,2116ج-1الوجيز في المالية العامة بين النظرية والتطبيق ,ج

 المساعدةالمراجع 

 ., مركز الصادق, صنعاء2116النظم السياسية والمالمح الرئيسية لنظام الحكم في اليمن, د. فاضل السنباني, 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

NA  
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   ىالغي  لقضىا ال   .1

امدق ن الم رة  من المق ضاا  يرىن عذا يافى اامه لدؤن البال  ىيقال من راىل %52اذا دغي  الب ل  

 النم ئة.
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 القضىا المدأاال    .2

 يمنى الب ل  من راىل المق ضاة اذا دكاا قضىاه المدأاا اكلا من ماة.

 ضىايب ااادي اا  ىاامدق ن  ل   .3

 كم  فة الالئقم.

    لالمد ايىى الدك يل   / المم ل  .4

 مةيىلم يعر الى   المقرر.يا ل الب ل  الدك ليل فة المقرر من  يل ااد ذ الم رة ىدعديا غيا 

 لالغش   .5

 يقال من مةاا الغش ىم رة  يل ىم رة يعر.

  لندق لاا  .6

 يل ل انه من الرااام.

 لاي ا   أااى   .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالله سعيدالكانده / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف   /     704 467 777صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

المالية العامة والتشريعات مقرر: خطة 

 التجاريةالضريبية 
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II. :معلومات عامة عن المقرر 

 المالية العامة والتشريعات الضريبية :اسم المقرر  .1

 3502453 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثاني/ الفصل الدراسي  رابعالمستوى ال المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 التوجد (:المقرر)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة   .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .9

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .9

 الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر:   .7

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

  نلةررر   ىايررراارا  الرىلرررمىرىاه  فرررة دقةيرررا ااهررررال اا د ررر ريم ان يعرررال الب لررر  معنرررل الم ليرررم الع مرررم ىالدرررة دعنرررل يرااارررم
 ىااجدم عيمىالاي ايم.

  ان يعال الب ل  المة ىر ي لنلة   الع مم ىهة المير ل  الدرة دةرىل الرىلرم ي نل  مر  لمنر  ل اررم   الع مرم المةرمرم ل مجدمرى لد رال ع رل
 الجنىر ىالةض ة ىالمرااين ىاابي ء الل ج ن  المنةىا .

 عال الب ل  ىيلمل معنل اايارا  الع مم ىهة م  را دمىيل النلة   الع مم من ايارا  امالك الرىلمىالضاائ  ىالاارىل ىالةراى  ي
 ىاا راا النةري ىاائدم ن.

  مجر  مقرررا يعال الب ل  ىيلمل الميزانيم الع مم ىهرة مة ي رم النلةر   الع مرم ىاايراارا  الع مرم مرن  يرل الار بم الع مرم الدرة دضرى يان
ى ىاعر ىاضرقم لنلة دمر  ىايارادمر  لارنم ىاقررة. كمر  يلمرل ىيعرال الب لر   الضراييم ىالرا النمر ل اا د ر ري ىراجرم دةررمملة دكرىين 

 النم ل الضايية.

  اى النلةر   اى  يادبيى الب ل  ان ان يلمل ىيي ىا الاي ام الم ليم فة النمل اا د  ريم الماد لم فة الع لل, عن بايرا ااردارال اايراارا
 كالهم  ديع  ل ماىل اا د  ريم ىالمااقل الدة ما  يم  د ك الماىل.

  يادبيى الب ل  الى ىل الل ي رىاة ع ميرم ىر يرال ل اي ارم الم ليرم ىالنمر ل الضرايية فرة الررىل الااارم ليم ىالررىل اادردااكيم ىالررىل
ايية ىالعال ررم يررين الم ليررم الع مررم ىالةرر نىن ىالم ليررم الع مررم ىالم ليررم الن ميررمىيكىن  رر راا ع ررل الررايب يررين د ررك الاي اررم ىنم ممرر  الضرر

 الا  مىالم ليم الع مم ىااىض ع ااجدم عيم.

 .يكىن الب ل    راا ع ل فمل ىي ىاة العىامل الدة دؤري الل زي رة قجل اانل ق 

 دم  اا د ر ريم ىااجدم عيرم مرى فمرل ر يرا ل دةاريم   يةرل الب ل  ق ىا لمع لجرم ىضرى النلةر   الع مرم ددن ار  مرى مرىاار رىلدره ىف ارل
 الماد لم ل نلة   الع مم ىآل اه  اا د  ريم المي داة ىغيا المي داة ىآل اه  ع ل الرال الةىمة ىاع رة دىزيعه.

 لاارىل ىالةراى  يةرل الب لر  ااددر اا    نىنيرم ىا د ر ريم فرة مجر ل ايرااارا  الرىلرم ك لضراائ  ىامرالك الرىلرم درارل الرىمين ىا
 الع مم ىاا راا النةري م اذين ينما ااعدي ا الاي ايم الداعيم اااالميم فة مج ل اامىال الع مم ىالددايى الضايية.

 ذي يبىا الب ل   رااده الذاديم فة الدع مل ل ميزانيم ىيي ىاه  ىيعكام  الل فة ميزانيرم الرىلرم اليمنيرم ىكيليرم ديىييمر  ىاار ى  العمرل الر
يعرر ىقررة الدرباين كرذا الميكرل الضرايييلة  –دجه فيم  ىالدا ال الد اياة لد ك الميزانيم ىمالمح الائيايم فة ااب ا المىقر ل رىلرم ين

 الجممىايم اليمنيم من قيث مالمقه ااا ايم ىدل  يل ذك الميكل من قيث الضاائ  المي داة غيا المي داة.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يدى ى من الب ل  عنر اكم ل المةاا ينج ح ان يكىن   راا ع ل انل
 المعرفة والفهم

A1   ان يعررررال الب لرررر  معنررررل الم ليررررم الع مررررم ىالدررررة دعنررررل يراااررررم نلةرررر   ىايرررراارا  الرىلررررمىرىاه  فررررة دقةيررررا ااهرررررال اا د رررر ريم
ميرر ل  الدررة دةررىل الرىلررم ي نل  مرر  لمنرر  ل ارررم   الع مررم المةرمررم ل مجدمررى ىااجدم عيمىالاي ارريم, ان يعررال الب لرر  المة ررىر ي لنلةرر   الع مررم ىهررة ال

 لد ال ع ل الجنىر ىالةض ة ىالمرااين ىاابي ء الل ج ن  المنةىا .
A2 يان مج  يعال الب ل  ىيلمل الميزانيم الع مم ىهة مة ي م النلة   الع مم ىااياارا  الع مم من  يل الا بم الع مم الدة دضى   يعال ىيلمل

 مقررا ىادة دضعم  الرىلم ىالةىاعر الىاضقم لنلة دم  ىاياارادم  لانم ىاقرة.
 المهارات الذهنية

B1  هم  يادبيى الب ل  ان يي ىا الاي ام الم ليم فة النمل اا د  ريم الماد لم فة الرىل ىي ره عن بايا اادارال ااياارا  اى النلة   اى كال
 المااقل الدة يما يم .ديع  ل ماىل اا د  ريم ى

B2  ن ميم يادبيى الب ل  الى ىل الل ي ىاة ع ميم ىر يال ل اي ام الم ليم ىالنم ل الضايية فة رىلم اى الرىل الااام ليم ىااددااكيم ىالرىل ال
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 ا  م ىالم ليم الع مم ىااىض ع ااجدم عيمىيادبيى ان يلمل ىيي ىا العال م يين الم ليم الع مم  فة ي ره ىالة نىن ىكذا الم ليم الع مم ىالم ليم ال
 المهارات العملية المهنية

C1  .يكىن الب ل    راا ع ل فمل ىي ىاة العىامل الدة دؤري الل زي رة قجل اانل ق 
C2  ىنمجمر  ااارالمة مرن ددن ار  مرى مرىاار رىلدره ىف ارلدم  اا د ر ريم ىااجدم عيرم  فرة ي رره يةرل الب ل  ق ىا لمع لجم ىضى النلة   الع مرم

 فمل ر يا ل دةايم   الماد لم ل نلة   الع مم ىآل اه  اا د  ريم المي داة ىغيا المي داة ىآل اه  ع ل الرال الةىمة ىاع رة دىزيعه. االل
  المهارات العامة

D1   ىالةراى  الع مرم ىاا رراا  لمين  ىالااىا د  ريم فة مج ل ايااارا  الرىلم ك لضاائ  ىامالك الرىلم درال الرىالب ل  اادد اا  يةرل
 .الداعيم اااالميم فة مج ل اامىال الع مممنب ة  فة اادد ااده من النةري 

D2  ذي يندجه يبىا الب ل   رااده الذاديم فة الدع مل ل ميزانيم ىيي ىاه  ىيعكام  الل فة ميزانيم الرىلم اليمنيم ىكيليم ديىييم  ىاا ى  العمل ال
مىايم اليمنيم يعر ىقرة الدباين كذا الميكل الضايييلة الجم –فيم  ىالدا ال الد اياة لد ك الميزانيم ىمالمح الائيايم فة ااب ا المىقر ل رىلم 

 من قيث مالمقه ااا ايم ىدل  يل ذك الميكل من قيث الضاائ  المي داة غيا المي داة.

  

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع
 الساعات الفعلية

 3 1 مل هيل ماد اة فة الم ليم الع مم  المي رئ النمايم فة الم ليم الع مم 1

 الع مم  النلة   2
اب ا ملمىل النلة   الع ممقجمم  

 قرىجم  ىدةايم دم  ىآل اه 
2 

3 

 ااياارا  الع مم 3
 3 3 اب اه  ىانىاعم  

 3 4 الضاائ 

 الميزانيم الع مم 4
اب اه , ملمىمم  ىمي رئ ىاجااءا  

 دقضياه 
5 

3 

 دبيية   الم ليم الع مم فة الجممىايم اليمنيم 5

 3 6 عن  ا الميزانيم
-1791المىازنم الع مم ل لداة من 

ل ىدبىاه  ىالنلة   الع مم 1793
 ىالمىازنم فة دبا الدم لة دا ية  

9 
3 

 3 9 دبىا ااياارا  ىالنلة   ىالمىازنم

6 
الم ليم الع مم فة المق فم   الجنىييم ىالنلة   

 الع مم الج ايم ىااادلم ايم

 3 7 الم ليم الع مم فة المق فم   الجنىييم
النلة   الع مم الج ايم ىااادلم ايم 

 الدنمىيم
11 

3 

 الا النم ل اا د  ري فة دكىين النم ل الضايية 7

الا النم ل اا د  ري فة دكىين النم ل 
 الضايية

11 
3 

النم ل الضايية فيمجمىعم الرىل 
 الااام ليم

12 
3 

النم ل الضايية فيمجمىعم الرىل 
 ىالن ميم.ااددااكيم 

13 
3 

م هيكل النم ل الضايييلة الجممىايم اليمني 8  
 ىانين الضاائ  المي داة ى غيا 

 المي داة.
14 

3 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات

 األسبوع عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

 A1, B2, C2, D1 1 عن النلة   الع مم اليمنيمدةريل رااام   .1

 A2, B2, C1, D2 2 عن ااياارا  الع مم اليمنيمدةريل رااام   .2

عن الميزانيم الع مم اليمنيمدةريل رااام   .3  A2,B2, D1, D2 3 

النماي   اللةميم فة الدج اة ىمى ل المداع دةريل رااام عن   .4
 اليمنة منم .

A1, C1, D2 4 

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

V. استراتيجية التدريس 
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 المحاضرة. (2

 المناقشة. (1

 المجموعات. (3

 المحكمة التمثيلية. (4

 حضور جلسات المحاكم. (5

 

 

VI. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

نرىا  عن الدج اة ىالند ب المد اكم فة  1
 الدج اي فة اليمن

1 11 

 11 2 مااكز ال رااة ااعم لزي اة  2

 11 1 الدج ايم ااك ريميمزي اة المااكز  3

 
 
 

VII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 21 21 بداية االسبوع السابع  اختبار منتصف الفصل  .1

مضي منتصف  بعد الواجبات والتكاليف   .2
 الفصل

11 11 

 11 11 طوال الفصل  الحضور  

 61 61 اخر الفصل الدراسي االختبار النهائي 

 %111 111 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المااجى الائيامل .1

مكتبة مركز الصادق للطباعة والنشر,  2113-2,2116ج-1الوجيز في المالية العامة بين النظرية والتطبيق ,ج

 صنعا.

 المااجى الما عرةل .2

 , مركز الصادق, صنعاء.2116السياسية والمالمح الرئيسية لنظام الحكم في اليمن, د. فاضل السنباني,  النظم

 دإن ىجر      مىار إلكداىنيم ىإندان ل .3

NA 

 
IX. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   ىالغي  لقضىا ال   .1

البال  ىيقال من راىل امدق ن الم رة من المق ضاا  يرىن عذا يافى اامه لدؤن  %52اذا دغي  الب ل  

 النم ئة.

 القضىا المدأاال    .5
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 يمنى الب ل  من راىل المق ضاة اذا دكاا قضىاه المدأاا اكلا من ماة.

 ضىايب ااادي اا  ىاامدق ن  ل   .3

 كم  فة الالئقم.

    لالمد ايىى الدك يل   / المم ل  .4

 الم رة ىدعديا غيا مةيىلم يعر الى   المقرر. يا ل الب ل  الدك ليل فة المقرر من  يل ااد ذ

 لالغش   .2

 يقال من مةاا الغش ىم رة  يل ىم رة يعر.

  لندق لاا  .6

 يل ل انه من الرااام.

 لاي ا   أااى   .7

 


