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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 law 315 رقم ورمز المساق: قانون العمل والضمان االجتماعي اسم المساق:

 2021االول  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: تخصصاجباري  المساق: نوع

 الدكتور عدنان العمر منسق المساق: law 213 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 الكتروني كامل عن بعد المساق آلية تدريس

 وصف المساق

 ُيدرَّس هذا المساق في ثالث ساعات معتمدة: منها ساعتان نظريتان، وساعة عملية. بحيث

ومصادره.   كما  تعريف قانون العمل وخصائصه  يتضمن المساق في جانبه النظري دراسة

 يبحث في مفهوم عقد العمل الفردي وخصائصه، واهم االلتزامات التي تقع على عاتق العامل

ن وصاحب العمل. كما يعالج المساق انتهاء عقد العمل واالثار التي تترتب عليه. كما يتضم

ق و طرق تسويتها. ويتضمن المسا الجماعي و منازعات  العمالية الجماعية دراسة عقد العمل

 اتيندراسة قانون الضمان االجتماعي ويركز بشكل خاص على بيان القواعد العامة النواع التأم

ة المطبقة في االردن : الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل اضافة الى تأمين األموم

.  كذلك البحث في مصادر التمويل لهذه التأمينات وشروط وتأمين التعطل عن العمل

هذا  أما الجانب العملي فيأتي ترجمة ألهم مفرداتاالستحقاق واهم األحكام المترتبة عليها. 

المساق النظرية في إطار تطبيقي عملي، ويظهر ذلك من خالل التدريب على التعليق على 

 تفعيل العيادة القانونية.احكام المحاكم، اجراء المحاكمات الصورية و 

 

 .لقانون العمل وقانون الضمان االجتماعي الناظمة القانون  أحكام معرفة. 1 اهداف المساق

.سليما تطبيقا العملية الوقائع على القانونية القواعد تطبيق. 2  
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لنقد والتحليل القانوني للنصوص التشريعية والقرارات القضائية .  تعليم الطالب القدرة على ا3

. المتعلقة بموضوعات هذا المساق  

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: ماعيلقانون العمل وقانون الضمان االجت الناظمة القانون  أحكام بدقة الطالب يعرف أن 
. CLO2 :سليما   تطبيقا العملية الوقائع على القانونية القواعد الطالب يطبق أن. 

CLO3 :قضائية ارات الالنقد والتحليل القانوني للنصوص التشريعية والقر قادرا  على الطالب  ان يصبح

 .المتعلقة بموضوعات هذا المساق

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجاتتسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 5 واجب  (2نشاط )

 2 5 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي  وفق ما تحدده الجامعة امتحان نهائي

 نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 

 ية قانون العملهما

 .تعريف قانون العمل -

 عناصر سريان قانون العمل.  -
 نطاق تطبيقه من حيث االشخاص.   -
 الداخلية والخارجية. مصادر قانون العمل   -

متزامنتين  محاضرتين
 و لقاء غير متزامن

 2االسبوع 

 الخصائص المميزة لقانون العمل.
 الصفة اآلمرة -
 الطبيعة الواقعية -
 تيسير اجراءات التقاضي   -
 الصياغة الخاصة لقواعد قانون العمل -

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 3االسبوع 

 عقد العمل الفردي  
 تعريف عقد العمل الفردي -
 اركان عقد العمل الفردي: التراضي  -
 تمييز عقد العمل الفردي عن غيره من العقود -

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 الوساطة والتدريب في عقد العمل -

 

 4االسبوع 

 القيود التي تحد من حرية التعاقد في عقد العمل
 القيود المقررة لحماية المصلحة الوطنية. -
 مة.االقيود المقررة لحماية المصلحة الع -
 النساء(و القيود المقررة لحماية مصلحة العامل) الحدث  -

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 5االسبوع 

 لتزامات العاملا
 التزام العامل باداء العمل -
 تنفيذ اوامر رب العمل -
 المحافظة على اسرار صاحب العمل-
 عدم منافسة رب العمل-
 .االلتزامات بخصوص االختراعات-
 

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 6االسبوع 

 التزامات رب العمل
 االلتزام بدفع االجر:

 مفهوم االجر -

 صور االجر -

 باالجر وحمايته.قواعد الوفاء  -

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 7االسبوع 

 تكملة التزامات رب العمل
 وتنظيم اوقات العمل نح العامل االجازاءاتم -
 توفير وسائل السالمة -
 التزام صاحب العمل في حالة اصابة العامل -

 

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 8االسبوع 
 الفرديانتهاء عقد العمل  

 حاالت االنهاء المشروع
 حاالت االنهاء غير المشروع

 

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

محاضرتين متزامنتين  اثار انتهاء عقد العمل  9االسبوع 
 و لقاء غير متزامن

https://moodle.yu.edu.jo/mod/url/view.php?id=380971
https://moodle.yu.edu.jo/mod/url/view.php?id=380971
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 10االسبوع 

 عقد العمل الجماعي

  التعريف والخصائص -

 النقابات وجمعيات اصحاب العمل. -

 .العمل الجماعيانتهاء عقد  - -

 

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

محاضرتين متزامنتين  ل تسويتهائو وسا منازعات العمل الجماعية   11االسبوع 
 و لقاء غير متزامن

 12االسبوع 

 الضمان االجتماعي

 التعريف بقانون الضمان االجتماعي -

 مراحل تطبيقه. -

 االجتماعي.الهيكل التنظيمي لمؤسسة الضمان  -

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 13االسبوع 
 تأمين اصابات العمل و امراض المهنة

 المواردالمالية  و صور الخدمات التي يقدمها   -

 التزامات صاحب العمل في تأمين اصابات العمل واالحكام المترتبة  -

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 14االسبوع 
 الشيخوخة  والعجز تأمين 

 الموارد المالية  -
 .شروط االستحقاق واالحكام-
  

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

 15االسبوع 
 تأمين الوفاة الطبيعية    -

 تأمين االمومة: الشروط و االحكام -

 وتأمين التعطل عن العمل الشروط واالحكام. -

محاضرتين متزامنتين 
 و لقاء غير متزامن

  االمتحانات النهائية. 16 االسبوع
 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.  

 

 الكتاب المعتمد والمراجع
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 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
 شرح أحكام قانون العمل

 
 2018 دار الثقافة للنشر والتوزيع د. جعفر المغربي

و الضمان  الوسيط في شرح قانون العمل 
 االجتماعي

 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع د. سيد محمود رمضان

الكريم ابو د. احمد عبد  شرع قانون العمل وفقا ألخر التعديالت
 2008 دار الثقافة للنشر والتوزيع شنب

 ***رشاداتالتعليمات وال 

 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من  الحضور والمواظبة
 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد15

 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة
 . قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير التسليم المتأخر للواجبات

 .بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية  يتم تبليغ الطالب االمتحانات

 الغش واالستالل
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه


