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اسه التدريشٌ  :و.و .سروه صىفِ حشً
الشيُ الدراسًُ2022 /2021 :

 .1اسه املادَ

قاىىٌ العنل والضناٌ االجتناعٌ

 .2التدريشٌ املشؤول

و.و .سروه صىفِ حشً

 .3القشه /الللًُ

القاىىٌ

.4معلىمات االتضال:

االميًلsrwa.hasan@su.edu.krd:

 .5الىحدات الدراسًُ

 2ىظرٍ

 .6عدد ساعات العنل

( )00ضاع ١دزاضَٛ ١ٝشع ١عً )30( ٢أضبٛعاً بٛاقع ( )2ضاعتني يهٌ أضبٛع

 .7رمز املادَ
)code
 .8املفردات الرئًشًُ للنادَ :Keywords
(course

ٜتٓاٖ ٍٚرا املكسز ايدزاض ٞاألحهاّ ايتػسٜع ١ٝيف دلايني َُٗني ُٖٚا قاْ ٕٛايعٌُ ٚقاْ ٕٛايطُإ االجتُاع،ٞ
باعتبازُٖا َٔ ف٦يت ايكٛاْني االجتُاعٚ ،١ٝايكٛاْني االجتُاع ١ٝتعترب يف نٌ اجملتُعات ذات أٚي ١ٜٛنربٚ ٣ذلٌ
اٖتُاّ املػسعني يف د ٍٚايعامل أمجعٜٚ .تهٖ ٕٛرا املكسز َٔ جص٥ني زٝ٥طٝني:
أٚالً /قاْ ٕٛايعٌُْٚ :تطسم َٔ خالٍ ٖرا اجلص ٤اىل تعسٜف قاْ ٕٛايعٌُ ٚتطٛز َفٗٚ َ٘ٛتطُٝت٘ ٚأُٖٝت٘ٚ ،نريو
ْبخح يف َٛقع قاْ ٕٛايعٌُ يف ايٓعاّ ايكاْٚ ،ْٞٛاخلصا٥ص املُٝص ٠يكاْ ٕٛايعٌَُٚ ،صادزٚ ،ٙضسٜاْ٘ َٔ حٝح ايصَإ
 َٔٚحٝح األغخاصْٚ ،دزع أٜطاً دلاالت ايتػغٚ ٌٝايتدزٜب املٗين ٚايتأٖٚ ٌٝايتفتٝؼٚ ،ايكٛٝد ايٛازد ٠عً ٢حس١ٜ
ايعٌُ املتُجً ١يف أٚقات ايعٌُ ٚفهس ٠ايعٌُ االضايفْٚ .هسع جص٤اً َٔ ٖرا املكسز يدزاض ١عكد ايعٌُ َٔ حٝح تعسٜف٘،
ٚاْعكادٚ ،ٙآثازٚ ،ٙاْتٗا.ٙ٤

ثاْٝاً /قاْ ٕٛايطُإ االجتُاعٚ :ٞيف ٖرا اجلصْ ٤بخح يف فهس ٠احلاج ١اىل األَإ االجتُاعٚ ،ٞاحلل يف ايطُإ
االجتُاع ٞيف ايدضتٛز ايعساقٚ ،2002 ٞايتػسٜعات ايعساق ١ٝذات ايصً ١بايطُإ االجتُاعْٚ .ٞدزع أٜطاً
ايتٓع ِٝاالداز ٟيًطُإ االجتُاع ٞيف ايعسام ايرٜ ٟتُجٌ يف َؤضط ١ايتكاعد ٚايطُإ االجتُاع ٞيًعُاٍ،
ْٚتطسم اىل ايتٓع ِٝاملاي ٞيًطُإ االجتُاع ٞيف ايعسام.
التزامات الطالب:
حضىر الطالب – املشاركُ يف اليقاش – املشاركُ يف اعادَ شرح املىاد املطلىبُ – عنل تقارير فضلًُ – اوراق
عنل – اختبارات يىمًُ – وامتحاىات فضلًُ
طرق التدريص

استدداو الداتا شى مً خالل برىامج باور بىييت  -شرح املىاد احملددَ وحتلًلَا وبًاٌ أٍنًتَا – مياقشُ
املىاضًع مع الطلبُ وتبادل اآلراء ،تقديه أوراق حبثًُ مً قبل الطلبُ حىل مىاضًع املادَ املدتلفُ.
ىظاو التقًًه
اليشبُ %
 10مشاركُ وىشاطات
 30امتحاٌ فضلٌ
 60امتحاٌ ىَائٌ
اليتًجُ %100
ىتائج تعله الطالب

ٜفرتض بايطايب بعد دزاضت٘ هلر ٙاملاد ٠إٔ ٜه ٕٛقادزاً عً:٢
 ادزاى املفاٖ ِٝاألضاضٚ ١ٝاملتكدَ ١يكاْ ٕٛايعٌُ ٚقاْ ٕٛايطُإ االجتُاع.ٞ
 اظٗاز َكدز ٠عً ٢تطبٝل املعسف ١ايٓعس ١ٜيف دلاٍ قاْ ٕٛايعٌُ عًَ ٢طاٚ ٌ٥اقع ١ٝعًُ.١ٝ
 اظٗاز َكدز ٠عً ٢ايٓكد ٚحتً ٌٝايٓصٛص ايتػسٜعٚ ١ٝآزا ٤ايفك٘ ايكاْ ْٞٛايعساقٚ ٞاملكازٕ.
 تٛظٝف املعسف ١ايٓعسٚ ١ٜايعًُ ١ٝيًُطا ٌ٥املتعًك ١باجملاالت املٗٓ ١ٝذات ايعالق.١
ايتعسف عً ٢اجلٗات املعٓ ١ٝبتطبٝل أحهاّ ايكٛاْني.
 .9محتويات المقرر:

األضبٛع
األٍٚ
ايجاْٞ
ايجايح

Course Contents:

املٛضٛع

ايتأزٜخ

 .1المدخل لدراسة قانون العمل

أٚالً /تعسٜف قاْ ٕٛايعٌُ.
ثاْٝاً /تطُ ١ٝقاْ ٕٛايعٌُ.
ثايجاً /تطٛز َفٗ ّٛقاْ ٕٛايعٌُ.
زابعاً /أُٖ ١ٝقاْ ٕٛايعٌُ.

ايسابع

 .2مكان قانون العمل في النظام القانوني

اخلاَظ

 .3الخصائص المميزة لقانون العمل

ايطادع

 .4مصادر قانون العمل

أٚالً /املصادز ايداخً١ٝ

ايطابع
ايجأَ
ايتاضع
ايعاغس
االضبٛع

ثاْٝاً /املصادز ايدٚي١ٝ
 .5سريان قانون العمل

أٚالً َٔ /حٝح ايصَإ
ثاْٝاً َٔ /حٝح األغخاص
 .6تدخل الدولة في التنظيم االجتماعي لمعمل
أٚالً /ايتػغٌٝ

املٛضٛع

احلاد ٟعػس

ثاْٝاً /ايتدزٜب املٗين ٚايتأٌٖٝ

ايجاْ ٞعػس

ثايجاً /ايتفتٝؼ

ايجايح عػس
اخلاَظ عػس

 .7القيود الواردة عمى حرية العمل
أٚالً /أٚقات ايعٌُ

 .8عقد العمل

أٚالً /تعسٜف عكد ايعٌُ ٚعٓاصسٙ

ايطادع عػس

ثاْٝاً /اْعكاد عكد ايعٌُ

ايطابع عػس

عكد ايعٌُ قٝد االختباز

ايجأَ عػس

ثايجاً /آثاز عكد ايعٌُ

ايتاضع عػس

ايتصاَات ايعاٌَ

ايعػسٕٚ

ايتصاَات ايعاٌَ

احلادٚ ٟايعػسٕٚ

قٛاعد اْطباط ايعُاٍ

ايجاْٚ ٞايعػسٕٚ

ايتصاَات صاحب ايعٌُ

ايجايح ٚايعػسٕٚ

ايتصاَات صاحب ايعٌُ

ايسابع ٚايعػسٕٚ

زابعاً /اْتٗا ٤عكد ايعٌُ

اخلاَظ

زابعاً /اْتٗا ٤عكد ايعٌُ

ٚايعػسٕٚ
ايطادع
ٚايعػسٕٚ

 .1املدخل لدراسة قانون الضنان االجتناعي:
أٚالً /فهس ٠احلاج ١اىل األَإ االجتُاع.ٞ

ثاْٝاً /احلل يف ايطُإ االجتُاع ٞيف ايدضتٛز
ايعساق.2002 ٞ
ثايجاً /ايتػسٜعات ايعساق.١ٝ
 .2التنظيه االداري للضنان االجتناعي

ايطابع ٚايعػسٕٚ

(َؤضط ١ايتكاعد ٚايطُإ االجتُاع ٞيًعُاٍ)
 .3التنظيه املالي للضنان االجتناعي

ايجأَ ٚايعػسٕٚ

الضمان الصحي

ايتاضع ٚايعػسٕٚ

ضمان التقاعد

ايجالثٕٛ
 .11المراجع:

References:

أ .املٓاٖج املكسز:٠
 د .عدنان العابد و د .يوسف الياس ،قانون العنل ،الطبعة السادسة ،بغداد2002 ،
 د .عدنان العابد و د .يوسف الياس ،قانون الضنان االجتناعي ،بغداد.2002 ،

ب .املساجع املطاعدٜ( :٠فرتض بايطايب إٔ ٜعط ٞاالٖتُاّ ايالشّ هلر ٙاملساجع نُا ٖ ٛيًُٓاٖج املكسز:)٠
 قانون العنل العراقي رقه ( )11لسنة ( )1291امللغى .

 قاْ ٕٛايعٌُ ايعساق ٞزقِ( )33يطٓ 2012 ١ايٓافر
 قانون الضنان االجتناعي العراقي رقه ( )32لسنة (.)1211
 قوانني العنل يف الدول العربية املختلفة.

ج .املصادز


االيهرت :١ْٝٚيستعني الطالب باملواقع القانونية املختلفة يف العراق وغريها من دول العامل.

تعًُٝات

اضاف:١ٝ

 احملاضس ٖ ٛآخس َٔ ٜدخٌ قاع ١احملاضسٚ ٠أٜ َٔ ٍٚغادزٖاٚ ،ضُٓٝع أ ٟطايب َٔايدخ ٍٛاىل ايكاع ١بعد بد ٤احملاضس.٠
 -ميٓع تػغ ٌٝأجٗص ٠اهلاتف اخلً( ٟٛاملٛبا )ٌٜداخٌ قاع ١احملاضس.٠

مع تمنياتنا للجميع بالنجاح

