جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 3105 :

اسم المقرر  :المحاسبة الضريبية

التخصص  :نظم معلومات إدارية

عدد الوحدات الدراسية 10 :

الفرقة  /المستوي  :الثالثة
نظري √

عملي

 -1توظيف المعارف و المفاهيم األساسية لقطاع التجارة فيما يتعلق باإللمام بالقوانين
والتشريعات الضريبية لخدمة أغراض المحاسبة الضريبية في منظمات األعمال.

– 2أهداف المقرر :

 -2إكتساب وتطبيق منهجية البحث العلمي في إستعراض وحل المشكالت المحاسبية
المتعلقة بالتسويات الضريبية وإعداد اإلق اررات الضريبية بإستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات
الضريبية.

 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ -1ي تعرف علي اإلتجاهات الحديث في مجاالت المحاسبة والتشريعات الضريبية

أ – المعرفة والفهم :

ب – المهارات الذهنية :

باإلضافة للتعرف علي التعديالت في القوانين الضريبية اوال باول.

أ -2يحدد القوانين واللوائح والتشريعات الضريبية المرتبطة بنمظمات األعمال .
ب -1يحدد التعديالت فى التشريعات الضريبية – يحدد – يقيم .

ب -2يحدد ويقيس الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل لالشخاص الطبيعيين .

ج-1يستخدم تطبيقات نظم المعلومات الضريبية إلعداد وتحرير اإلق اررات والتسويات
جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

الضريبية علي الحاسب اآللي ويدويا وفق المستجدات في المحاسبة الضريبية.

ج -2يطبق تقنيات الحاسبات والمعلومات في إعداد التسويات الضريبية لضريبة المرتبات
بما يتالئم مع تعديالت التشريعات الضريبية.
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د – المهارات العامة :

 - 4محتوي المقرر :

د -1إستخدام شبكة اإلنترنت في أغراض التعلم الذاتي المستمر ألغراض تنمية المعلومات
الضريبية المستحدثة.
د -2أن يكتب تقرير مالى بطريقة علمية صحيحة .
د -3تفعيل مهارات التفكير اإلبتكاري في إستقراء القوائم المالية بهدف قياس الوعاء
الضريبي.
محاضرة

تمارين

إجمالى
عدد
الساعات

المفاهيم األساسية في المحاسبة الضريبية .

4

2

6

قانون الضرائب علي الدخل.

4

2

6

التعرف علي القانون الضريبي رقم ( )91لسنة
 2005والفرق بين القانون الجديد والقانون القديم.

4

2

6

الضريبة علي إيرادات المرتبات وما في
حكمها.خصائص الضريبة -نطاق فرض الضريبة-
مصدر اإليراد الخاضع للضريبة -إجراءات التحاسب
علي الضريبة.

4

2

6

اإليرادات الخاضعة للضريبة -اإليرادات التي تدخل
في وعاء الضريبة -حساب اإليرادات غير الخاضعة
للضريبة -تحديد اإليرادات الداخلة في وعاء
الضريبة-مساحة اإلعفاء من الضريبة  -تحديد
وعاء الضريبة وحسابها.

8

4

12

الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي.
خصائص الضريبة -شروط سريان الضريبة.

8

4

6

تحديد اإليرادات التي يتضمنها وعاء الضريبة-
اإلعفاءات الضريبية علي النشاط التجاري
والصناعي.

8

4

6

المحتوى

إختبار أعمال السنة للفصل الدراس األول
الضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية" المهن
.الحرة" .تحديد وعاء الضريبة

4

2

6

التكاليف واجبة الخصم من إجمالي اإليرادات.

4

2

6
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الضريبة علي إيرادا ت الثروة العقارية

4

2

8

مراجعة عامة علي المنهج .

 -5أساليب التعليم والتعلم :
 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوي القدرات
المحدودة :
 – 7تقويم الطالب :
أ  -األساليب المستخدمة :
ب – التوقيت :

جـ  -توزيع الدرجات :

 -1محاضرات .
 -2قاعات بحث (سكاشن للتمارين عملية).
ساعات مكتبية – إرشاد أكاديمي – ملف المتعثرين وذوي اإلحتياجات الخاصة – مجموعات
تقوية.
 -1امتحان نهاية العام
-2امتحان نصف العام
 -3امتحانات دورية مفاجئة.
 . 1التقييم ( 1امتحان نصف الفصل الدراسي)االسبوع 8 :
االسبوع 16:
 . 2التقييم ( 2امتحان نهاية ال فصل الدراسي)
 .3التقييم ( 3حضور و مشاركة داخل المحاضرات)
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى األول
امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى الثانى
انواع التقييم األخرى
المـجموع

% 15
% 75
% 10
%100

 – 8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات :

مايتم تدريسه داخل قاعات البحث من تدريبات وتمارين .

– كتب ملزمة :

أ.د /سعيد عبدالمنعم  ,المحاسبة الضريبة للضريبة علي األشخاص الطبيعيين ,مكتبة عين
شمس 2012
د/نبيل عبدالرؤوف  ,المحاسبة الضريبية"نظم المعلومات الضريبية"مطبعة النور 2015

جـ كتب مقترحة :

المحاسبة الضريبية للضريبة على االشخاص الطبيعيين-مكتبةعين شمس2012-

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

مواقع إنترنت

رئيس مجلس القسم العلمي:إيمان وديع عبد الحليم.

أستاذ المادة  :ا.م.د/نبيل عبد الرؤوف.
التاريخ 2015/ 8/10 :
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