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 جامعة فيالدلفيا
 كلية الحقوق

 قسم القانون الخاص
 الفصل الدراسي االول / السنة الدراسية 2015/2014

 

 

 الخطة التدريسية لمادة قانون العمل

 

قانون العمل :المــادةعنون  0410313:المــادةرقم  
السنة الثالثة :مستوى المادة 0410111:المتزامنالمتطلب السابق و/ أو  

9:00-8:10حاضرة:وقت الم ساعات3 عدد الساعات المعتمدة: 
 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 
 األكاديمية

 رقم المكتب
كانه مو  

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

  أستاذ مساعدد. ايناس قطيشات 
306  

  كلية الحقوق

  حثم 10:00- 9:00
نر10:45- 9:45  

equtieshat@phialdelphia.edu.jo

 

   المادةوصف 
ا تركز  ة. كم تتضمن ھذه المادة دراسة ماھية قانون العمل وغايته وخصائصه وتطوره التاريخي في التشريع األردني والتشريعات المقارن

م  ي رق انون العمل األردن ام ق ه والتعليمات واألنظم 1996لسنة  8الدراسة على أحك ان مصادره ونطاق ة من حيث بي ه واألنظم ة وتعديالت
دا ام الخاصة بتشغيل األح ه واألحك ة في ة التعاقدي ى الحري واردة عل ة ال ود القانوني ه وأنواعه والقي د العمل وأركان ث المرتبطة به وماھية عق

وق  ة من حيث الحق ة العمالي وق والتزامات أطراف العالق ى جانب دراسة حق ة من ذوي االحتياجات الخاصة. إل تخدام العمال والنساء واس
ة  ماتھا العمالي ة وس دعاوى والنزاعات العمالي د فضالً عن التعريف بال اء العق باب انتھ انون، وأس ة نصوص الق ا وجزاءات مخالف وطبيعتھ

ات  ادات والتطبيق وخصوصيتھا والتعريف بالمحكمة العمالية وسلطة األجور ومكاتب العمل كدراسة نظرية تحليلية معمقة والمعززة باالجتھ
  القضائية.

 
 

  ةالمادأھداف 
  تزويد الطلبة بالمعرفة األساسية و المتقدمة لقانون العمل األردني  وخصائصه ومصادره وتطوره التاريخي . .1
يم و  .2 ى التعل درتھم عل ة وتطوير ق انون العمل والمنازعات العمالي ي مواضيع ق ة ف ة والعملي ة الذھني درات الطلب ة ق تنمي

  ة .تطبيق المعرفة النظرية على الحاالت الواقعية المفترض
  تطوير مھارات الطلبة في كتابة وإعداد المقاالت والتقارير واألوراق البحثية واستخدام مصادر المعرفة . .3

  مصادر التعليم
 (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر) الكتاب المقرر* 

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
  2011  افةدار الثق  د. غالب الداودي  شرح قانون العمل 

 
 ججج

 
 
 المواد المساندة : 

ادة من نصوص  ق بالم ا يتعل ي و يكلف الطالب بالرجوع الى موقع قسطاس القانوني الستخراج م انون العمل االردن ق
  و اجتھادات قضائية وما الى ذلك. تعديالته

  
  المراجع المساندة 

  الكتب
 اعي: دراس انون الضمان االجتم ات القضائية الوسيط في شرح قانون العمل و ق ع التطبيق ة م ة مقارن

  2014  دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان:-سيد محمود رمضان-لمحكمتي التمييز و النقض
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 ة ل الجماعي ات العم ي عالق ة ف ة تحليل ات : دراس ي النزاع ق ف انوني للتوفي ام الق د -النظ ثم حام ھي
 2013  دار قنديل للنشر والتوزيع,  عمان:-المصاروة

يةالمجالت العلم    
 االردنية وزارة العمل -مجلة العمل  
 تمجلة الحقوق (الكوي(  
 .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات 

  المواقع االلكترونية
 

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/libr
ary/2013-09-15-06-30-44/2012-05-31-00-28-
04 

 يالدلفيا/ جامعة فالمكتبة اإللكترونية وقواعد البيانات 
 

www.qistas.com 
 

 موقع 
 قسطاس االلكتروني

http://www.mol.gov.jo/ 
 

 موقع وزارة العمل  
 

http://www.ilo.org/be 
 

 منظمة العمل الدولية /االردن  
 

  طرق التدريس
يتتم تدريس ھذه المادة من خالل الحوار التفاعلي مع الطلبة في محاولة لدمج الجانب النظري  ى  بالجانب العمل ز عل ع التركي م

ة اجتھادات المحاكم المختصة فيما يتعلق بالنزاعات العمالية. و سيتم تقسيم الطلبة الى مجموعات لدراسة قضايا ع ة ومحاول مالي
  اعطاء الرأي القانونية االنسب في ضوء المعطيات التي تم دراستھا داخل المحاضرة 

  

  نتاجات التعلّم:
 المعرفة العلمية والفھم 
عبير عن قانون العمل ومصادره ونطاق سريانه من حيث الزمان واألشخاص والموضوع وتوضيح القيود الواردة على / الت 2أ

  الحرية التعاقدية في العالقات العمالية والتعبير عن الحقوق العمالية الواردة في قانون العمل .
  اعات والعالقات العمالية ./ التعرف إلى الجھات القضائية الرسمية المختصة بتسوية وتنظيم النز 4أ

 (القدرة على التفكير والتحليل) المھارات العقلية 
/ إظھار الطالب للقدرة على تطبيق معرفته النظرية المتخصصة  على مسائل ذھنية وتطبيقية محددة في مسائل قانون  1ب

  العمل 
  ات الفقھية في مسائل قانون العمل ./ تحليل و تفسير وتقييم النصوص التشريعية واألحكام القضائية واالجتھاد 3ب
  . / البحث في قانون العمل بمصادره المختلفة الستخراج المعلومات الداعمة للمعرفة وأداء المھارات العملية 4ب
  

 (الشخصية واألكاديمية) مھارات التواصل 
  انون العمل / إظھار مقدرة على أيجاد الحلول المناسبة للمسائل الواقعية والمفترضة في مواضيع ق 1ج
  / استخدام المكتبة اإللكترونية والورقية والمصادر التعليمية األخرى واالستفادة منھا وبأشكالھا المختلفة . 2ج
  
  /  اتباع األسلوب العلمي والمنھجية القانونية في إعداد األوراق البحثية و  المقاالت والتقارير . 3ج
  

  المھارات المكتسبة من الممارسة العملية 
/ التعامل والتفاعل مع المواضيع والمؤسسات ذات العالقة بقانون العمل في المجتمع المحلي واإلقليمي  5د

  والدولي .
 

  :تقييم الطلبةأدوات 

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

اعداد تقرير قصير في احد المواضيع التي يحددھا مدرس يطلب من الطالب مراجعة مكتبة الجامعة بغية استعارة مراجع قانونية بغية 
  المادة بالتنسيق مع الطالب.

 اختبارات قصيرة 

  على الطالب ان يتوقع اجراء امتحان قصير (واحد او أكثر) خالل الفصل الدراسي بحيث ترصد له جزء من العالمة الكلية للمادة.

 واجبات دراسية 

و التعليق على بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الموقرة . كما و يطلب من الطالب( يطلب من الطالب في ھذه المادة احضار 
  بمساعدة زميل او اكثر) محاولة ايجاد التكييف القانوني لبعض الحاالت الواقعية و ذلك بناءا على المادة التي تم شرحھا.
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 االمتحان النھائي  

  لنھائي حيث يتم تقييم استيعاب الطالب للمفاھيم االساسية في المادة المعطاة. مع نھاية الفصل، يتقدم الطالب الى االمتحان ا

 
  
  
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول
 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النھائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع
 100 المجموع

  
  التوثيق واألمانة األكاديمية:

 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 
  على الطالب عند إجراء أي بحث أو تقري يطلب منه توثيق المادة العلمية كاآلتي:

 .(اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المكان، الزمان، قم الصفحة) :الكتب 
 ن مع الرقم والسنة، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية).القوانين(رقم المادة، عنوان القانو 
  .(عنوان الموضوع، الرابط االلكتروني، تاريخ الزيارة ) المواقع اإللكترونية 

  وتجنب االنتحال والملكية التأليفحقوق 
  يحظر على الطالب تحت طائلة المسؤولية سرقة و/أو نسبة أي عمل لآلخرين نفسة. ويكون الطالب

ذه ال ي ھ م (ف ا رق ة فيالدلفي ي جامع ة ف ب الطلب ات تأدي ام تعليم ق أحك ة عرضه لتطبي نة 26حال ) لس
2007.  

 
  
  

  على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
  
  

 

والتقارير  الدراسيةالواجبات 
 تسليمھا وأوقات

األساسية والمساندة التي  المواضيع
 ستغطى

 األسبوع

19/10/2014  
دراسي بدء التدريس للفصل ال

  2014/2015االول 

ه -قانون العمل - ه، موضوعه وأھميت  تعريف
 اسباب ظھوره، مراحل تطوره

)1(  
19-23/10/2014 

 –مصادر قانون العمل الداخلية والدولية  
نطاق سريان قانون العمل

(2)  
26-30/10/2014  

 
 العامل، صاحب العمل -

(3)  
2-6/11/2014 

يكلف الطالب باعداد قائمة 
التي يحظ على الحدث  باالعمال

 العمل بھا

 المرأة العامل
  الحدث العامل 

(4)  
9-13/11/2014  

يكلف الطالب باعداد  ورقة عمل 
 تعريف عقد العمل الفردي وبيان عناصره - ة في االردن ’عن عمل المرا

(5)  
16-21/11/2014  

 فترة اجراء االمتحان االول 
  شروط انعقاد عقد العمل الفردي -
 

(6) 
23-27/11/2014 
  االمتحان األول

 
 القيود الواردة على حرية العمل -

(7)  
30/11 -4/12/2014 

التزامات العامل–آثار عقد العمل-  (8)  
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7-11/12/2014  
  التزامات  رب العامل -آثار عقد العمل - 

 
(9)  

14-19/12/2014  
  عطلة رسمية : عيد الميالد 

  المجيد
يكلف الطالب باحضار انذار 

لى عامل معلن بالحدى موجه ا
 الصحف المحلية

 انتھاء عقد العمل الفردي

(10)  
21-25/12/2014  

  :التنظيم القانون لعقد العمل الجماعي  - فترة االمتحان الثاني

  تعريف وأھميته –عقد العمل الجماعي 

 

(11)  
28/12 -1/1/2015  

 االمتحان الثاني

  (12) أركانه وشروطه –عقد العمل الجماعي  
4-8/1/2015  

  (13) اطراف عقد العمل الجماعي ونطاقه وآثاره 
11-15/1/2015  

الوسائل  - المنازعات العمالية وطرق تسويتھا اخر موعد لالنسحاب من المواد

 القسرية والرضائية

(14)  
18-22/1/2015  

الوسيلة  - المنازعات العمالية وطرق تسويتھا 

 القضائية

(15)  
25-29/1/2015  

اجراء فترة  1-9/2/2015
  االمتحان النھائي

(16)  
1-5/2/2015  

 االمتحان النھائي
 

  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

  الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة.                  هليمعدل ما يحتاج إ
  

  (المواظبه) سياسة الدوام
ب أك ب بالتغي مح للطال ن (ال يس ر م ادة. 15ث ررة للم اعات المق وع الس ن مجم ن (و%) م ر م ب أكث اب الطال ن 15إذا غ %) م
ه  مادة دون عذر مرضي أو قھري يقبلهمجموع الساعات المقررة لل ر نتيجت عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النھائي وتعتب

ي يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قھرأما إذفي تلك المادة(صفراً)، 
  .  تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

   
  

  عـالمراج
  الكتب

  ات القضائية ع التطبيق ة م اعي: دراسة مقارن انون الضمان االجتم الوسيط في شرح قانون العمل و ق
  2014  ة للنشر و التوزيع,دار الثقاف عمان:-سيد محمود رمضان-لمحكمتي التمييز و النقض

 ة ل الجماعي ات العم ي عالق ة ف ة تحليل ات : دراس ي النزاع ق ف انوني للتوفي ام الق د -النظ ثم حام ھي
 2013  دار قنديل للنشر والتوزيع,  عمان:-المصاروة

 المجالت العلمية
 االردنية وزارة العمل -مجلة العمل  
 تمجلة الحقوق (الكوي(  
 .بحاث و الدراساتمجلة جامعة القدس المفتوحة لأل 

  المواقع االلكترونية
 

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/libr
ary/2013-09-15-06-30-44/2012-05-31-00-28-
04 

 جامعة فيالدلفياالمكتبة اإللكترونية وقواعد البيانات / 
 

www.qistas.com 
 

 موقع 
 قسطاس االلكتروني 
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http://www.mol.gov.jo/ 
 

 لموقع وزارة العم  
 

http://www.ilo.org/be 
 

 منظمة العمل الدولية /االردن  

 
 

  


