
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 وليد حسن حميد  االسم

 Waleed-w8510@yahoo.com البريد االلكتروني

 قاوىوً العمل والضمان االجحماعً  اسم المادة

 سىىي  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

فاءات العلمٍة جهدف مادجً العمل والضمان االجحماعً الى رفد المجحمع بالطاقات والك 

والحً ٌكىن لدٌها  اإللمام بالمبادئ االساسٍة الىظزٌة فضال عه الحطبٍقات العملٍة لهذٌه 

 القاوىوٍه . 

 التفاصيل االساسية لممادة
 ادرجث طٍاً  

 
 الكتب المنهجية

 
 قاوىن العمل والضمان االجحماعً د.عدوان العابد ود. ٌىسف الٍاس 

 
 المصادر الخارجية

 

حسدٍه مىودىرق قداوىن العمدلق مىتدىرات الحلبدً الحقىقٍدةق بٍدزوتق د.محمدد  .1

0212 . 

د. سددٍد محمددىد رمضددانق الىسددٍظ فددً اددزل قدداوىن العمددل وقدداوىن الضددمان  .0

 .0212االجحماعًق دار الثقافة للىتز والحىسٌعق عمانق 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

04% / 04% / 04% 
 

 معمومات اضافية
 

/ 

 
 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 كلية القانونالكلية :

 العام القســم :
 الثالثة المرحلة :

 وليد حسن حميد  سم المحاضر الثالثي :ا

 مساعد  مدرسللقب العلمي :ا
 ن ماجستير في القانو المؤهل العلمي :

 كلية القانونمكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة
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 المالحظات النسبة   المادة النظرية التاريخ

 / %3 قاوىن انعمم وتطىر مفهىمه 01/9/0212 1

 / %6 مصادر قاوىن انعمم  9/0212/ 02 2

 / %9 حرٌة انعممانقٍىد انىاردة عهى  5/12/0212 3

 / %12 تىظٍم عمم انىساء 10/12/0212 4

 / %15 تىظٍم عمم االحذاث  19/12/0212 5

 / %11 تشغٍم االجاوة  02/12/0212 6

 / %21 سهطات صاحة انعمم  0/11/0212 7

 / %24 عقىد انعمم انجماعٍة 9/11/0212 1

 / %27 ادارة انمىظمة   12/11/0212 9

 / %31 ازعات انعمم وطرق تسىٌتهامى 02/11/0212 11

 / %33 عقذ انعمم انفردي 22/11/0212 11

 / %36 انتسامات انعامم  7/10/0212 12

 / %39 انتسامات رب انعمم 12/10/0212 13

 / %43 اوتهاء عقذ انعمم  01/10/0212 14

 / %47 امتحان انشهر االول   02/10/0212 15

 / %51 قاوىن انعمم وتطىر مفهىمه 4/1/2115 16

 انعطهة انرتٍعٍة

 / %53 ماهٍة انضمان االجتماعً 15/0/0215 17

 / %56 مصادر قاوىن انضمان االجتماعً 00/0/0215 11

وطاق سرٌان قاوىن انضمان   1/2/0215 19

 االجتماعً

59% / 

 / %63 االشتراك، حاالت وجىته 2/2/0215 21

 / %66 نعمال تانضمانشمىل ا  15/2/0215 21

 / %69 انمخاطر انمضمىوة 00/2/0215 22

 / %73 تأدٌة االشتراكات 09/2/0215 23

 / %76 انضمان انصحً  5/2/0215 24

 / %79 ضمان انعجس مه انمرض  10/2/0215 25

 / %12 ضمان اصاتات انعمم 19/2/0215 26

 / %15 امتحان انشهر  انثاوً 02/2/0215 27

 / %11 ضمان انمرض انمهىً 2/5/0215 21

 / %91 ضمان انتقاعذ 12/5/0215 29

 / %94 اضافة انخذمة 17/5/0215 31

 / %97 مكافأة وهاٌة انخذمة 24/5/2115 31

 / %111 ضمان انخذمات االجتماعٍة 4/6/2115 32

 :تىقٍع انعمٍذ                                       ٍع االستار :تىق          

 جمهورية العراق

 الي والبحث العلميوزارة التعليم الع

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 القانونالكلية :

 العام القســم :
 الثالثة المرحلة :

 وليد حسن حميد  :اسم المحاضر الثالثي 

 مساعد  مدرساللقب العلمي :
 ماجستير في القانونالمؤهل العلمي :

 كلية القانونمكان العمل  :

 


