
                          وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                   الجامعت المستنصريت

 كليت القانون

                          الخطت الدراسيت للمساق

 

                                                                            قانون العمل والضمان االجتماعً    اسم المساق :
 رمز المساق :

السنة الدراسٌة                                                                              ساعتٌن    الوقت: 
:5105-5106 

 وصف المساق : 

م العمال وعقود العمل الفردٌة قانون العمل : وٌتضمن التعرٌف بقانون العمل وبٌان ضوابط استخدا -0
والجماعٌة ,كذلك تنظٌم االجر وفق ساعات العمل , واالجازات , وسالمة العمال ووقاٌتهم ورعاٌتهم 

 الصحٌة . كذلك التعرٌف بأصابات العمل واالمراض المهنٌة واسباب انتهاء عقد العمل .
 

الجتماعً فً حاالت الشٌخوخة الضمان االجتماعً : وٌشمل على بٌان حقوق العامل فً الضمان ا -5
 والعجز .

 اهداف المساق

 . تعرٌف الطالب باهمٌة قانون العمل 

 . ًالبحث فً التنظٌم القانونً لعقد العمل الفردي والجماع 

  تمكٌن الطالب من التعرف على الوسائل والطرق القانونٌة الخاصة بحسم المنازعات العمالٌة الجماعٌة 

  الضمان االجتماعً وماتقدمه من خدمات للمشتركٌن فٌها.تعرٌف الطالب بمؤوسسة 

 الخطوط العامة للمسار

 مفردات المنهج حسب التقويم الدراسي االسبوع

 تعرٌف قانون العمل والبحث فً مصادره الداخلٌة والخارجٌة  0

 التشغٌل والتدرٌب المهنً 5

 تفتٌش العمل 3

 وقت العمل وفترات الراحة 4

 واالعٌاداالجازات  5

 تنظٌم عمل االحداث والنساء  6

 المشروع 7

 السلطة االدارٌة والعقوبات االنضباطٌة  8

 االضراب واالغالق 9

 عقد العمل الفردي 01

 اثار عقد العمل  00

 التزامات صاحب العمل  05

 التزامات العامل  03

 عقد العمل اسباب  وقف  04

 انتهاء عقد العمل  05

 اثار انتهاء عقد العمل  06

 قضاء العمل  07

 تعرٌف قانون الضمان االجتماعً ومصادره الداخلٌة والخارجٌة  08



 النظام المالً للضمان االجتماعً فً العراق 09

 مصادر تموٌل الضمان االجتماعً  51

 االشتراكات  50

 الضمان الصحً للعامل 55

 ضمان العجز عن العامل  53

 ضمان اصابة العمل  54

 اصابة الطرٌق  55

 المرض المهنً 56

 حاالت الحرمان من التعوٌض والمكافأة 57

 ضمان التقاعد  58

 اضافة الخدمة  59

 تقاعد الشٌخوخة  31

 مكافأة نهاٌة الخدمة 30

 الكتب المنهجٌة/

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

 .0989الدكتور ٌوسف الٌاس قانون العمل للدكتور عدنان العابد , -0

 . 0988قانون الضمان االجتماعً للدكتور  عدنان العابد , والدكتور ٌوسف الٌاس -5

 الدرجات

 االمتحان النهائً الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول

 االمتحان االول
05 

 النشاط
5 

 االمتحان االول
05 

 النشاط
5 

61 

= = = = 61 

 المشارٌع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع المشروععنوان 

 
 
 

   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  الدكتور فراس عبد الرزاق , والمدرس رشا جواد اسم المدرس   

  البرٌد االلكترونً 

rashajwaad@yahoo.com 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي

 توقٌع رئٌس القسم                                توقٌع المدرس                                                    


