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 جدول الدروس االسبوعي

 د.صبا نعمان رشيد بالل االسم
 البريد االلكتروني

ULabour_law2002@yahoo.com U 
 قانون العمل و قانون الضمان االجتماعي  اسم المادة

 قانوني  العمل والضمان االجتماعي  مقرر الفصل
التعريف بالمبادئ االساسية في قانون العمل وقانون االجتماعي وتطبيقاته  أهداف المادة

 في القوانين العراقية النافذة والمقارنة 
التفاصيل األساسية 

 للمادة
*المبادئ االساسية لقانون العمل *القيود على حرية العمل *عالقات العمل الجماعية *عقد العمل الفردي*المبادئ 

 االساسية في قانون الضمان االجتماعي * المخاطر التي يغطيها قانون الضمان االجتماعي .

-قانون العمل ،د.عدنان العابد و د.يوسف الياس ،مطابع العمال المركزية،بغداد  1 الكتب المنهجية
،1989 
 .1988- قانون الضمان االجتماعي ،د. عدنان العابد ود.يوسف الياس،بغداد،2

 1990-الوجيز في قانون العمل ، د.يوسف الياس ،بغداد،1 المصادر الخارجية
 ،تاليف 1971 لسنة 39تطبيقات في قانون الضمان االجتماعي رقم – 2

 1973مجموعة اساتذة ،بغداد،
الفصل الدراسي   تقديرات الفصل

20% 
المختبر    

 اليوجد
االمتحانات 

 %10اليومية
المشروع    

 اليوجد         
االمتحان 

 %70النهائي
 %40مثال  %10مثال %15مثال %35مثال 

 -المنهج للكورس االول 1  معلومات أضافية
  ثالث ابوعيا0 2

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة : جامعة بغداد

 الكلية :القانون

 المرحلة :الثالثة

اسم المحاضر الثالثي :د.صبانعمان 
 رشيدبالل الويسي

 اللقب العلمي : استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه فلسفة القانون

  :كلية القانون \بغدادمكان العمل
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 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1     
2     
3     
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6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

   عطلة نصف السنة  
    اليوجد 17
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

:                                                         توقيع العميد :  وقيع األستاذ 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة :بغداد

 الكلية :القانون

 المرحلة :الثالثة

 اسم المحاضر الثالثي :د.صبا نعمان رشيد بالل الويسي

 اللقب العلمي :استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه فلسفة القانون

  :بغدادمكان العمل



 

 

 

 

 

 

Course weekly Outline 

Assistant professor  PH.D Saba noman Rashed  Course Instructor 
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E_mail 

Labour law and social security  Title 

First semester \ labour and social security   Course 
coordinator 

Definition of labour law and finding  out individual 
and collection work relation as well as comparative so 
as social security of labour in the enterprise .    

Course Objective  

1-general principle of labour law 2- general principle 
of collective labour relations .3-work principle of 
individual labour relation 4 – basic social security law 
s principle 6 – social security law s application s.    

Course Description 

۱- Labour law / Dr.Adnan  al abid and Dr.- Alyass 
_baghdad_1990.2-Social Security - Dr.Adnan  al 
abid and Dr.- Alyass _baghdad_1989..  

Textbook 

Labour law brif bu yousif Altass Baghdad 1990- 
Application social security law   by a group professors 
Baghdad 1973. 

Refereneces 

First term \ basic a material  3 hours  General Notes 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
70% - 10% - 20%  

Course 
Assessment 
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Lecturer  name:Saba noman Rashed                       
                  

Academic Status :  PH.D law                           
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Course Weekly Outline 

 

Notes Lab. 
Experiment 

Assignments  

Topics Covered Date Week 

  The approach to study 
labour 

2\10-27\10 1 

  The  Restrictions on work 
freedom 

30\10-8\11 2 

  The Approach to  
enterprise  

 10\11-24\11 3 

   Individual 
work relation  

 27\11-
20\12 

4 

  The approach to study 
social security  

22\21-50\12 5 

  Social security funding 
system 

27\12 6 

  The risks for covering social 
security law . 

29\12-8\1 7 

    8 
    9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 

  Half-year Break   
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Instructor Signature :                                                      Dean Signature:                                   


