
 

 

العنوان باللغة 
 العربية

 العنوان باللغة اإلنجليزية قانون الضمان اإلجتماعي: إعداد وتأهيل ضابط إرتباط
Social Security Law: Qualifying a 

Liaison Officer 

 ( ساعة تدريبية 23مدة البرنامج : )
  32/3/3122-21، االربعاء -االثنين 

 ا  ظهر 13:11 الى صباحأ  21:11أوقات البرنامج : من 

 تنمية مهارات ومعارض المشاركين بقانون الضمان االجتماعي وصقل خبراتهم . األهداف

 المحتويات

 .قانون الضمان التأمينات التي يشتمل عليها  -
 .الفئات المشمولة بأحكام القانون وشروط الشمول -
 .األجر الخاضع لالقتطاع واالستثناءات -
 .اتتأدية االشتراكات وتقديم المعلوم -
 .شمول أصحاب العمل ومن في حكمهم -
 .تأمين إصابات العمل وحقوق العامل -
 .شروط ومعايير السالمة والصحة المهنية -
 .تأمين األمومة -
 .تأمين التعطل عن العمل -
 .تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة -
 .راتب تقاعد الشيخوخة -
 .راتب التقاعد المبكر -
 .راتب تقاعد الوفاة الطبيعية -
 .يالعجز الطبيع -

       -      لعاملون في المهن الخطرةا. 

       -      تعويض الدفعة الواحدة. 

       -     عودة صاحب راتب التقاعد للعمل. 

       -     االشتراك المزدوج. 

       -    االنتساب االختياري. 

 في ذات المجال .  لعاملونالموظفون ا ، مدراء االدارات وجميعأصحاب الشركات، المدراء العامون   المشاركون

 عربي لغة التدريب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          انظٍزج انذاتٍح
  

 .انثٍاَاخ انشخصٍح . 1
 

 عهً عثذانعشٌش احًذ طُدالوي االطى

 األردٍَح اندُظٍح

1/3/1661 تارٌخ انًٍالد  

  يتشوج انحانح االختًاعٍح
 

 : انعهًً انًؤهم .3
 

تخصص صحح يهٍُح  –ردٍَح . تكانىرٌىص صحح عايح يٍ كهٍح انطة / خايعح انعهىو وانتكُىنىخٍا األ1          

 

 يذٌز يذٌزٌح انتىعٍح انتأيٍٍُح / انًؤطظح انعايح نهضًاٌ االختًاعً:  انىظٍفح انحانٍح.     4
 

 شغهتها أثُاء انخذيح فً انًؤطظح : انىظائف انتً شغهتها طاتقا  و.    5

 

 إنى يٍ  انًكاٌ انىظٍفح انتظهظم

15/6/1661 خايعح انعهىو وانتكُىنىخٍا فًُ تحث عهًً 1  15/11/1661  

1 
 -انقىاخ انًظهحح االردٍَح  –خذيح عهى  يفتش وقاٌح صحٍح

 يذٌزٌح انخذياخ انطثٍح 

16/11/

1661 
15/4/1661  

3 
يفتش           -عايح نهضًاٌ االختًاعً انًؤطظح ان 

 فزع عًاٌ انًزكش
11/4/1663  1/6/1114  

4 
 يؤطظح انضًاٌ االختًاعً يفتش طاليح يهٍُح

 دائزج انشؤوٌ انصحٍح وانظاليح انًهٍُح 
1/6/1114  6/1/1115  

5 

رئٍض قظى        

طكزتارٌا انهداٌ 

 انطثٍح

دائزج  يؤطظح انضًاٌ االختًاعً

ٍحانشؤوٌ انصحٍح وانظاليح انًهُ  
1/1/1115  1/11/1116  

6 
رئٍض قظى       

إصاتاخ انعًم     

 يؤطظح انضًاٌ االختًاعً

 دائزج انشؤوٌ انصحٍح وانظاليح انًهٍُح
1/11/1116  15/1/1111  

1 
 يؤطظح انضًاٌ االختًاعً رئٍض قظى انتفتٍش

 ادارج فزع ضًاٌ انٍزيىك
15/1/1111  1/1/1111  

1 
يذٌز يذٌزٌح انتحزٌز 

اليً وانتخطٍط االع  

 يؤطظح انضًاٌ االختًاعً

 انًزكش االعاليً
1/1/1111  1/11/1111  

6 
يذٌز يذٌزٌح انتىعٍح 

 انتايٍٍُح

 يؤطظح انضًاٌ االختًاعً

 انًزكش االعاليً
1/11/1111  وحتى اٌَ 

      

 .  انًهاو واألعًال انغٍز رطًٍح:6

ونغاٌح اٌَ   1/11/1114يٍ  عاوٌ انذونًانىكانح انٍاتاٍَح نهتَائة رئٍض اندًعٍح األردٍَح نخزٌدً  -أ  

  

، انًعهذ انًانً نىسارج انًانٍح، يعهذ انذراطاخ غٍز يتفزغ فً يعهذ اإلدارج انعايح األردًَ يحاضز -ب    

انًصزفٍح، أكادًٌٍح غزفح تدارج عًاٌ، ويعهذ انظاليح وانصحح انًهٍُح.        
 

 فً ( يحاضزج وتزَايح تذرٌثً  411ى أكثز يٍ ) انًشاركح فً تقذٌ  . انخثارخ فً يدال انتذرٌة:1

وتطثٍقاته، وانظاليح وانصحح انًهٍُح. قاَىٌ انضًاٌ االختًاعًتتعهق تيىاضٍع        
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


