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 نموذج وصف البرنامج األكاديمي

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي)) مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 

. المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االدارة واالقتصاد التعليميةالمؤسسة  .0

 لمحاسبهقسم ا المركز / القسم الجامعي  .9

 محاسبه ضريبيه  اسم البرنامج األكاديمي  .3

  المحاسبهبكالوريوس في  اسم الشهادة النهائية  .4

 كورسات النظام الدراسي   .5

 لثالثهالخطة الدراسية للمرحلة ا برنامج االعتماد المعتمد   .6

ن واالرشادات ذات العالقة المؤثرات الخارجية األخرى  .7  القواني 

 9191 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

ي للدخل والعقار المعرفه  يب 
ي واالجراءات المحاسبيه المتعلقه بعملية االحتساب الضن يب 

بالقانون الضن
 والعرصات والرواتب

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .01

 :المعرفة والفهم. ا. 0

 

ائب  -1  الفهم العملي والنظري للضن
ة الكافية لكيفية االستفادة من  -2 ي محاسبيااكساب الطالب الخب  يب 

 النظام الضن
ن للطالب كيفية  -3 ائب محاسبيا يبي   احتساب الضن



 

 المهارات  الخاصة بالموضوع. ب

 

ي  ت– 1ب
ن
ي اج كيفيةكسب الطالب مهارة ف يب 

  راء االحتساب الضن

 طرائق التعليم والتعلم      
ات وربط كل موضوع بأمثلة - -1  مختلفهاعتماد اسلوب القاء المحاضن
ي يجري مناقشتها من قبل الطلبة أعطائهم التمارين العملية-2

ة  والب  وبمشاركة كافة وحلها اثناء المحاضن
ي الشعبة

ن
 .مع االستاذ إلعطاء المادة نوع من التفاعل الطلبة ف

 طرائق التقييم      
هم المسبق للمادة  -1 ة باالعتماد عل تحضب   .من خالل مشاركة الطلبة بالمحاضن
ة التالية( تمرين)إعطائهم -2 ي وطلب حله بأوراق مستقلة يجمع منهم بالمحاضن

 .كواجب بيب 
ن الطلبه عل متابعة المادة -3  نظام الكوز لتحفب 
 التقييم من خالل االمتحانات الشهرية -3

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  المحاسباستقاللية   -1
اهة واالمانة والرسية واالخالق  لمحاسب او المخمنالتأكيد عل السمات الشخصية ل -2 ن  .كالبن
ي  -3

ي حالة ل تعرضوالتحذير من البيان اهمية قواعد السلوك المهبن
 همخالفاللعقوبات القانونية فن

 .االداريالتأكيد عل اهمية محاربة الفساد المالي و  -4
 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 
 (.الشخصي 

تشجيع الطلبة عل االبداع وخلق روح المثابرة ونكر الذات لديهم من خالل التشجيع المستمر -1د
ورة  ك والفاعل فيما بينهم ألنجاز متطلباتهم الدراسيةعل     ضن  التعاون المشب 

ن -2د ي الخاص بالجامعة المتعلق بتوافر فرص مستقبلية للتعيي 
ونن تم تزويدهم بالموقع االلكب 

 والتوظيف
 أكسابهم معرفة بأهمية تطوير قابلياتهم من خالل تثقيف الذات باالطالع عل مختلف المعارف-3د
ي اوقات الفراغالتأكيد ع-4د   

 .ل تطوير المواهب الذاتية لدى الطلبة كالرياضة والفنون بكافة انواعه فن
 

 الساعات المعتمدة بنية البرنامج  .00

 السنة/ المستوى 
رمز المقرر أو 

 المساق
 الوحدات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري

  3 3 المحاسبه الضريبيه  0كورس
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .09

ي الكلية كي يكونوا االوائل بغية 
ن
ي المراحل النهائية من الدراسة ف

ن
تشجيع الطلبة عل تحقيق اعل العالمات ف

ي  خالل منالعمليه او االكاديميه تحقيق احالمهم المستقبلية 
ن
 .الدراسات العليااكمال دراستهم ف

 

 (معدل تخرج الطالب من الدراسة االعدادية)معيار القبول  .03

ي اختيار الكلية لكن عل ( رغبة الطالب ) يفضل ان يؤخذ بنظر االعتبار لكن 
ن
ي االختيار  وإن أستحال ذلك ف

ن
ف

ن األقسام ألنه أمر مهم جدا يعتمد عليه مستقبل الطالب بأكمله  .االقل يؤخذ ذلك عند االختيار بي 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .04

ن والتعليمات ذات العالقةالكتب المنهجية والمساعدة  فضال عن   .القواني 
يبيه" ،  اسماعيل خليل .د -0  " المحاسبه الضن
يبة الدخل رقم  -9  وتعديالته 1892لسنة  113قانون ضن
يبيه -3 ن الضن  التحديثات لالعمامات والقواني 
يبيه معتمداي   -4  كتاب اخر للمحاسبة الضن

  
 

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
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 المحاسبه الضريبيه .0

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 3 
 

, اهدافها, مفهوم الضريبه

 .....قواعدها

 نشاط+امتحان محاضرات

2 3  
التهرب الضريبي 

 واالزدواج الضريبي

 نشاط+امتحان محاضرات

المحاسبه الضريبيه   3 3

 ومقومات النظام الضريبي

 نشاط+امتحان محاضرات

مفاهيم الدخل ومصادره   3 4

 الخاضعه للضريبه

 نشاط+امتحان محاضرات

نطاق سريان وسنوية   3 5

 الضريبه

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات السماحات واالعفاءات  3 6

7 3  
طرق تقدير الدخل 

 والواقعه المنشئه للضريبه

 نشاط+امتحان محاضرات

النفقات الواجبة الخصم   3 8

 والخسائر ضريبيبا

 نشاط+امتحان محاضرات

 امتحان  االمتحان الشهري  3 9

 نشاط+امتحان محاضرات ضريبة العقار  3 10

اجراءات الفحص   3 11

 الضريبي

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات الضريبه على العرصات   3 12

اجراءات الفحص   3 13

 الضريبي

 نشاط+امتحان محاضرات

 نشاط+امتحان محاضرات الضريبه على الرواتب  3 14

 امتحان  االمتحان الشهري  3 15
 

 

 

 

 


