جامعة فيالدلفيا
كليــة :العلوم االدارية
قســـم :المحاسبة
الفصــــــل:

من العام الجامعي

/

خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
رمز المادة0310240 :

الـمــــادة :محاسبة الضرائب

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة 0310111 :أو

مستوى المادة :سنة ثانية

0311111
الساعات المعتمدة3 :

موعد المحاضرة:

عضو هيئة التدريس
االسم

الرتبة

رقم المكتب

الساعات

األكاديمية

وموقعه

المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
ستعرض هذا المساق التعريف بالمحاسبة الضريبية إنطالقا من تعريف الضريبة وماهيتهاا والتعرياف بالضاريبة
فااا الممتمعااام المعاوارا واهااهافها واهميتهااا ةاايهاا فعالااة فااا لهمااة النواااظ المااالا ل هولااة والنواااظ ا قتواااه
وا متمااا ا وذلاان بتناااون قااانون ض اريبة الااهلن فااا اترهن مااأل امع ااة تطبيفيااة تن اوا الض ا ار
وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (.)34

1

فااا المم ةااة

مكونات المادة:
 الكتاا الالرراا

لمح ساا الالااا امحملمحراانلاراادلر اا مللا ل/اماااللشر

مساارالالر اا ل

 .2015ل
 ل اسالق ردنلالا ي الالع مالعشىلالر يع تل/ق ردنلض ي الالنخال
أساليب تدريس المادة:
لمح ض ات،لمر ق ت،لحالمس ما،لمر ظ اتل...لالخ ل
أدوات التقييــــم:
 تر ي ل/ما/لارح ثلق ي ةل/ما/لم

يع.

 امتح ر تلق ي ة.
/ اج ت.
 ترنيملشفديللألرح ثل/التر ي .
 امتح ر تلف شيال/ره ميا.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

%20

االمتحان الثاني

%20

االمتحان النهائي  40عالمة

%40

التقارير و/أو األبحاث  /الواجبات  /المشاريع  /االمتحانات القصيرة

%20

المجموع

%100

2

توزيع المادة على الفصل الدراسي
المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

األسبــــــــوع

 تعريف الضريبة. الضريبة فا الممتمعام المعاورا.األول

 اعر التطور ا قتواه فا مفهوظ الضريبة. اههاف الضريبة. الفرق بين الضريبة والرسظ واالتاوا. -الفوا ه االساسية لفرض الضريبة.

الثاني

 العالقة بين المحاسبة والض ار . الهلن فا المفهوظ المحاسبا. الهلن فا المفهوظ الضريبا. -نشاا الض ار

الثالث

فا االرهن والتطور التاريلا لها.

 طرق تفهير الضريبة فا االرهن. -لوا ص الضريبة

الرابع
الخامس

الهلون اللاضعة ل ضريبة والهلون المعفاا من الضريبة.
 النففام المفبولة ضريبيا والنففام غير المفيولة. الش ار ح الضريبة.طرق احتسا

السادس

ى الهلن.

ى االفراه والشرةام.

الضريبة

واالمور.



الهلن من الروات



الهلن من المهن الحرا والتمارا ل مة فين الذين ال يمسةون



الهلن من الشرةام.

حسابام.
االمتحان األول

 مفهوظ الضريبة العامةالسابع

ى المبيعام.
ى المبيعام.

 -حهوه التسمين فا الضريبة العامة

 الفرق بين الس عة واللهمة فا الضريبة العامة.الثامن
التاسع

 -إ فاءام مز ية.

 ا فاءام إقتواهية.حاالم تطبيفية
طرق احتسا

العاشر

التسمين فا الضريبة العامة.



ل تامر.



لمؤه اللهمة.



ل مونأل.


الحادي عشر

ىا

فاءام الضريبية

ى الهلن.

ل مستوره.

 انوا المبيعام فا قانون الضريبة العامة. -النس

الضريبية ل ضريبة العامة

ى المبيعام.
3

الوظائف والتقارير ومواعيد
تقديمها

االمتحان الثاني
 -المهام المعفاا

والس أل المعفاا من الضريبة العامة

ى

المبيعام.

الثاني عشر

 الفرق بين المهام المعفاا والس أل المعفاا. -فرض الضريبة العامة

الثالث عشر

ى المبيعام واستحفاقها.

 -تحهيه الو اء الضريبا فا الضريبة العامة

ى المبيعام.

لوظ الضريبة.-الس أل اللهمام التا ال يموز لومها.

الرابع عشر

 تفسيط الضريبة. -هفأل الضريبة مفهما.

امتحان تجريبي
(اختياري)
الخامس عشر
االمتحان النهائي

تعب ة االقرار الضريبا فا الضريبة العامة

ى المبيعام.

مراجعة المادة.

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس.
ضرورة ربط الجانب النظري بالجانب العملي التطبيقي لرفع كفاءة الطلبة وحثهم على المشاركة.
سياسة الحضور والغياب:
الليسرحللشط لحلر لتغيحلاكث لمنل%15لمنلالس ع تلالرر ةللشر لةلرن/نلعذ لم ضيلا/لقه يلير شا ل
عرينلالكشيالإذليت تحلاعت لالط لحلمرسح ًلمنلالر لةلفيلح لالق دللالعرينللشعذ ،لريرر ليررعلمنلالتران ل
لالمتح نلالره ميل/تكدنلعالمت لفيلالر لةلصف اًلفيلح لالعن لق دللالعرينللشعذ لالر ضيلا/لالره ي .ل
المراجع العلمية للمادة
 الكتــــــــــااـح لمح ساا الالااا امحملمحراانلاراادلر اا مللا ل/اماااللشر

مساارالالر اا ل

.2015
 الاا امحل-لمح سا ا الاا ي العشااىلالر يعا ت ضا ي الالاانخا األ لنملعرا لرراايلا شااينل
2013
 ق ردنلض ي الالنخال/ق ردنلالا ي الالع مالعشىلالر يع ت.
 للللالن /ي تلالعشريا.
 لللالرداقعلاإللكت /ريالل .Websites
ل
األمانة العلمية والتوثيق
 اسشدالالتدثيقل(معلامثشالتدضيحيا).
 إسر للالحردقلالفك يالألصح ره .
 االرتع للعنلالسطدلاألك ليريل  .Plagiarismل
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