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  نون المدنيدراسة في القا
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)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٣٨













 

 

  المبحث األول
  تدریبماھیة عقد ال

 







 

 

 

 

 

 

 

  المطلب األول



===============================================  

  ١٣٩

  تعریف عقد التدریب وبیان خصائصھ
 





























                                                        
لــویس  معلــوف، المنجــد فــي اللغــة و األداب والعلــوم، المطبعــة الكاثولیكیــة، بیــروت، الطبعــة ) ١(

   .٥٢٦، ص ١٩
 ١٩٤٩ لـسنة ٨٤ و سوري رقـم ١٩٤٨ لسنة ١٣١ما بین أیدینا من قانون مدني مصري رقم ) ٢(

 و موجبات و عقود لبنـاني رقـم ٢٠٠١ لسنة ١٩ رقم  و بحریني١٩٧٦ لسنة ٤٣و أردني رقم 
   .١٩٦٩ لسنة ٨٤



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٤٠









 















 

 



                                                        
عبد المجید الحكیم و عبد الباقي البكري و محمد طـه البـشیر ، الـوجیز فـي نظریـة اإللتـزام .د ) ١(

ــانون المـــدني العراقـــي، الجــــزء األول ، مـــصادر اإللتـــزام، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر  فـــي القـ
حــسن علــي الــذنون ، أصــول اإللتــزام ،مطبعــة . كــذلك د . ٢٤،ص ١٩٨٠بجامعــة الموصــل ،

   .٢٥، ص ١٩٧٠المعارف  ، بغداد ، 



===============================================  

  ١٤١





 











 





                                                        
اإلمــام أبــو زهــرة ، الملكیــة و نظریــة العقــد فــي الــشریعة اإلســالمیة، الجـــزء األول ، دار الفكــر ) ١(

عبــد الناصــر توفیــق  العطــار ، نظریــة اإللتــزام . كــذلك د . ٤٢١،ص ١٩٧٧العربــي، القــاهرة ،
لشریعة اإلسالمیة و التشریعات المدنیـة ، الكتـاب األول،مـصادر اإللتـزام، مطبعـة الـسعادة  في ا

   .٢٦٢، ص ١٩٧٥، القاهرة ، 
ــــسابق،ص ) ٢( عبــــد الناصــــر توفیــــق  العطــــار، . كــــذلك د. ٤٢١اإلمــــام أبــــو زهــــرة ، المــــصدر ال

   .٢٦٢المصدر السابق ، ص 
عبـد المجیـد الحكـیم . كـذلك د .٧٦بق،صحسن علي الذنون ، أصول اإللتـزام ،مـصدر سـا. د) ٣(

   .٢٦و عبد الباقي البكري و محمد طه البشیر ، مصدر سابق ،ص



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٤٢





 

 















_

_





 

                                                        
 . ٢٤عبد المجید الحكیم و عبـد البـاقي البكـري و محمـد طـه البـشیر ، مـصدر سـابق،ص .د ) ١(

 منـذر الفـضل ، النظریـة العامـة لإللتزامـات فـي القـانون المـدني ،دراسـة مقارنـة، الجـزء. كذلك د
   .٧٠، ص ١٩٩١األول، مصادر اإللتزام ، الطبعة األولى ، 

عبــد المجیــد الحكــیم و عبــد البــاقي البكــري و محمــد طــه البــشیر ، المــصدر الــسابق وفــي . د) ٢(
   .٧١منذر الفضل ، المصدر السابق، ص . كذلك د. الصفحة نفسها 



===============================================  

  ١٤٣





 



















 

 

 

 

                                                        
منـــذر الفـــضل ، . كـــذلك د .٢٤حــسن علـــي الـــذنون ، أصـــول اإللتـــزام ،مــصدر ســـابق،ص. د) ١(

   .٤٩المصدر السابق، ص 
من القانون المدني العراقي و انظـر كـذلك د جعفـر الفـضلي، الـوجیز فـي ) ٨٨٨(انظر المادة ) ٢(

العقــود المدنیـــة ، البیـــع ، اإلیجــار، المقاولـــة ،دار الكتـــب للطباعــة و النـــشر بجامعـــة الموصـــل 
   .٣٨٠ ،ص ١٩٨٩،



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٤٤

  المطلب الثاني
  التكییف القانوني لعقد التدریب

 









 

 





















                                                        
  .ني العراقي من القانون المد) ٨٦٤(انظر المادة ) ١(



===============================================  

  ١٤٥























 

 





                                                        
   .٣٨٠جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص . د) ١(
عـدنان إبـراهیم الـسرحان، شـرح القـانون . كذلك د.٣٨٠جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص . د) ٢(

فـي المقاولة،الوكالة،الكفالة،مكتبـة دار الثقافـة للنـشر و التوزیع،عمـان ) العقود المسماة( المدني 
طه نوري المال حویش، التزامات المقاول فـي عقـد . دكذلك  .٢٦ ،ص١٩٩٦، الطبعة األولى،

المقاولة ،بحث منـشور فـي  مجلـة العلـوم القانونیـة التـي تـصدرها كلیـة القـانون بجامعـة بغـداد ، 
   .٢٠٧ ،ص ١٩٩٤المجلد العاشر،العدد الثاني، 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٤٦



 

 

















 

 



 

                                                        
عمــاد المــال حــویش، عجــز لمقــاول . كــذلك د .٤٠٣جعفــر الفــضلي، مــصدر ســابق، ص . د) ١(

ًذ المقاولة،دراســـة وفقـــا ألحكـــام القـــانون المـــدني و الـــشروط العامـــة ألعمـــال الهندســـة عـــن تنفیـــ
المدنیـة، بحـث منــشور فـي مجلــة الحقـوق التــي تـصدر عــن جامعـة صــدام، المجلـد الرابع،العــدد 

   .١٢٢ ،ص ٢٠٠٠الخامس، تموز،
  .من القانون المدني العراقي ) ٨٦٨(انظر المادة ) ٢(



===============================================  

  ١٤٧

 





 

 

 

 

















                                                        
  .من القانون المدني العراقي ) ٨٨٠(من المادة انظر الفقرة الثانیة ) ١(
  .من القانون المدني العراقي ) ٨٨٠(انظر الفقرة األولى من المادة ) ٢(
عبــد الــرحمن عبــد الــرزاق الطحــان ، مــسؤولیة الطبیــب المدنیــة عــن أخطائــه المهنیــة ،رســالة ) ٣(

جعفــر . كــذلك د.٦٠،ص ١٩٧٦ماجـستیر مقدمــة إلــى كلیــة القــانون و الـسیاسة بجامعــة بغــداد،
   .٣٨٠الفضلي، مصدر سابق، ص 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٤٨



 

  المطلب الثالث
  أطراف عقد التدریب

 









 

 









 

 







===============================================  

  ١٤٩





























                                                        
حــسن علــي الــذنون ، المبــسوط فــي المــسؤولیة المدنیــة ،الــضرر ،شــركة التــایمس للطبــع و . د) ١(

عـز الـدین الدناصـوري و . كـذلك المستـشار أ.  و مـا بعـدها٧٥، ص ١٩٩١النشر  ، بغداد ، 
الفقـه و القـضاء ، القـاهرة الحدیثـة الدكتور عبد الحمیـد الـشواربي، المـسؤولیة المدنیـة فـي ضـوء 

كـــذلك شـــاكر ناصـــر حیـــدر ، . و مـــا بعـــدها  ١٤٧٨ ص ٢٠٠٠للطباعـــة ، الطبعـــة الـــسابعة،
النقل المجاني،بحث منشور في مجلة القانون المقارن التـي تـصدر عـن جمعیـة القـانون المقـارن 

  .، ص   ١٩٨٥، ١٢ ،السنة١٦العراقیة ،العدد 
حـسن علـي الـذنون، المبـسوط، المـصدر الـسابق . سیة أشار إلیها دأحكام محكمة النقض الفرن) ٢(

   .٧٦،ص



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٥٠











 

 



















                                                        
   .٧٨حسن علي الذنون، المبسوط، المصدر السابق ،ص. د) ١(
_ أوال :(  مـا نـصه١٩٨٣ لـسنة ٨٠حیث جاء في المادة العاشرة من قانون النقل العراقي رقـم ) ٢(

قـد النقـل ویبطـل كـل اتفـاق یقـضي یسال الناقل عن األضرار التي تـصیب الراكـب أثنـاء تنفیـذ ع
یـسري حكـم الفقـرة أوال مـن هـذه المـادة _ ثانیـا  .بإعفاء الناقل كلیا أو جزئیا من هذه المسؤولیة 

  ).على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فیه مصلحة مادیة



===============================================  

  ١٥١





 

 

  طلب الرابعالم
  تمییز عقد التدریب عن العقود القریبة منھ

 



 

 

  الفرع األول 
  ز عقد التدریب عن كل من تعلیم المھنة والتدریب المھني تمیی

 











 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٥٢

 



_



_











                                                        
ي القطـاع األهلـي البحرینـي كما نظمته قوانین العمل في بعض الدول العربیة كقـانون العمـل فـ) ١(

 ونظـــام العمـــل والعمـــال الـــسعودي الـــصادر ١٩٧٦ لـــسنة ٢٣الـــصادر بالمرســـوم  بقـــانون رقـــم 
 ولمزیـد ١٩٧٣ لـسنة ٣٤ه وقانون العمـل العمـاني رقـم ١٣٨٩/ ٦/٩ في ٢١/بالمرسوم رقم م 

یوســف الیــاس ، تــشریعات العمــل فــي الــدول . مــن التفــصیل حــول موقــف هــذه القــوانین راجــع د
العربیة الخلیجیة دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات االجتماعیـة والعمالیـة التـي تـصدر عـن مكتـب 
المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعیة بالـدول العربیـة الخلیجیـة ، البحـرین، الطبعـة 

حـــسن كیـــرة، دروس فـــي قـــانون العمـــل .  ومـــا بعـــدها وانظـــر كـــذلك د٥٠، ص١٩٨٤األولـــى، 
 ومــا بعــدها وانظــر كــذلك نــاظم ١١٦ ،ص١٩٧٧لمقــارن ، مكتبــة ســكاوي، بیــروت، اللبنــاني وا

احمد عارف، التزامات الطرفین فـي عقـد التـدریب المهنـي ، بحـث منـشور فـي مجلـة دراسـات ، 
  . وما بعدها ١٩٥، ص ١٩٨٦المجلد الثالث عشر ، العدد التاسع ، 

عــدنان .  وانظــر كــذلك د١٩٨٧سنة  لــ٧١مــن قــانون العمــل العراقــي رقــم ) ٢٥(انظــر المــادة ) ٢(
 ، ١٩٨٠یوســف الیــاس ، قــانون العمــل ، دار المعرفــة ، بغــداد ، الطبعــة األولــى ، . العابــد ود

   .٧٦ص



===============================================  

  ١٥٣







 

 









 

 













                                                        
  .من قانون العمل العراقي )٢٦(انظر المادة ) ١(
  .من قانون العمل العراقي )٢٦(انظر المادة ) ٢(
  .مل العراقي من قانون الع)٢٧(انظر الفقرة اوال من  المادة ) ٣(
  .من قانون العمل العراقي )٢٧(انظر الفقرة ثانیا من  المادة ) ٤(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٥٤







 

  الفرع الثاني 
  یز عقد التدریب عن عقد االستعمالتمی

 





















 

                                                        
محمود جمال الدین زكي ، مشكالت المسؤولیة المدنیة ، الجزء األول في ازدواج أو وحـدة . د) ١(

   .٣٢٤،ص١٩٧٨المسؤولیة ومسالة الخیرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 



===============================================  

  ١٥٥

 

















 

 















                                                        
   .٣٢٥ار إلیها في المصدر السابق ،صقرارات محكمة النقض الفرنسیة مش) ١(
   .٣٢٦ و٣٢٥قرارات المحاكم الفرنسیة مشار إلیها في المصدر السابق ،ص) ٢(
   .٣٢٦قرارات المحاكم الفرنسیة مشار إلیها في المصدر السابق ، ص) ٣(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٥٦





















 

 







 

 



                                                        
 منـــشور فـــي كتــــاب األســـتاذ إبــــراهیم ٣٠/٨/١٩٩٢ فــــي ٩٢/ مدنیــــة أولـــى /٩٨٢رقـــم القـــرار) ١(

لمختـار مـن قـضاء محكمـة التمییـز قـسم القـانون المـدني والقـوانین الخاصـة ،الجـزء المشاهدي، ا
   .٥٦، ص٢٠٠٠الثالث ، مطبعة الزمان بغداد ،



===============================================  

  ١٥٧



 

 

  المبحث الثاني
  أثار عقد التدریب







 

 

  المطلب األول
  التزامات المدرب ومسؤولیتھ تجاه المتدرب وتجاه الغیر

 













 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٥٨

 



 

 

  الفرع األول
  جاه المتدربالتزامات المدرب ومسؤولیتھ ت

 











 

 







 

                                                        
  .من القانون المدني العراقي ) ١٥٠(انظر المادة ) ١(
  .راجع المطلب الثاني من المبحث األول من هذا البحث ) ٢(



===============================================  

  ١٥٩

 







 

 

























 
                                                        

جعفــر الفــضلي ،مــصدر .  العراقــي و انظــر كــذلك دمــن القــانون المــدني) ٨٦٨(انظــر المــادة ) ١(
   .٤٠٣سابق ،ص 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٦٠

 







 

 



 

 



 

 





 

 





 

 





===============================================  

  ١٦١

























 

 









                                                        
و هذا بالقیاس على ما ذهب إلیه الفقه بـصدد عقـد التعلـیم و اعتبـارهم أن المعلـم ال یمكـن أن ) ١(

ًیكــون ضــامنا لنجـــاح التلمیــذ، لمزیــد مـــن التفــصیل انظـــر محمــود جمــال الـــدین زكــي، مـــصدر 
   .٣١٢سابق،ص 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٦٢



 

 





























                                                        
ه و القــضاء الفرنـسیان محمـود جمــال الـدین زكــي ، مـصدر ســابق ،ص أشـار إلـى موقــف الفقـ) ١(

 ومـا ١١٦حسن علي الذنون ، مصدر سـابق  ،ص. ً و ما بعدها كما أشار إلیهم ایضا د٣١٤
  .بعدها 

  .المصدران السابقان و في الصفحات نفسها ) ٢(



===============================================  

  ١٦٣





































                                                        
 ٣١٦ق ،ص محمـود جمـال الـدین زكـي ، مـصدر سـاب. قرارات القضاء الفرنسي أشار إلیهـا د) ١(

  .و ما بعدها 
   .٣٢١مشار إلیه في المصدر السابق ،ص ) ٢(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٦٤









 

 











 

 







                                                        
   .٣٢٢مشار إلیه في المصدر السابق ،ص ) ١(
   .٣٢٣أشار إلى موقف الفقه محمود جمال الدین زكي ، مصدر سابق ،ص ) ٢(
   .٣٢٠ و٣١٩قرارات القضاء الفرنسي أشار إلیها  المصدر السابق ص) ٣(



===============================================  

  ١٦٥



 

 























                                                        
   .٣٢٢و٣٢٣ي أشار إلیها  المصدر السابق صقرارات القضاء الفرنس) ١(
 ١٩٨٠محمد علي عمران ، االلتزام بضمان السالمة وتطبیقاته فـي بعـض العقـود ، القـاهرة ، ) ٢(

 ومـا بعـدها كـذلك عـامر قاسـم احمـد ، الحمایـة القانونیـة للمـستهلك ، رسـالة دكتـوراه ١٤٣، ص
ك سـالم محمـد ردیعـان العــزاوي ،  كـذل٧٩ ص١٩٩٨مقدمـة إلـى كلیـة القـانون بجامعـة بغـداد ، 

مـــسؤولیة المنـــتج فـــي القـــوانین المدنیـــة واالتفاقیـــات الدولیـــة ، رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى كلیـــة 
   .١٢١ ، ص١٩٩١القانون بجامعة بغداد ، 

حـسن . موقف الفقه بصدد طبیعة االلتزام بضمان السالمة في عقد النقل والفندقة أشـار إلیـه د) ٣(
   . ١١٩ ص١١٨ ص١١٠بسوط، مصدر سابق ، صعلي الذنون ، الم



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٦٦







 





 

 

 

 

  الفرع الثاني
  مسؤولیة المدرب تجاه الغیر

 









                                                        
 ١٤٤٥عبـد الحمیـد الـشواربي ، مـصدر سـابق ، ص. وذكره ایضا عز الـدین الدناصـوري ود==  .

احمـــد الـــسعید الزقـــرد ، التزامـــات الفنـــدقي ومـــسئولیته المدنیـــة فـــي .  وانظـــر كـــذلك د١٥٩٠وص 
ة واالقتـصادیة التـي تـصدرها مواجهة السائح أو العمیل ، بحث منشور في سلسلة البحـوث القانونیـ

   .٧٩،ص١٩٩٣ ، ٢٨كلیة الحقوق بجامعة المنصورة العدد 



===============================================  

  ١٦٧





























                                                        
  .كان یكون متدرب أخر یتصادف وجوده مكان الحادث ) ١(
  .كالتدریب على الحالقة وتسریح الشعر إذا  الحق المتدرب ضررا بأحد الزبائن ) ٢(
 للمـسؤولیة الناشـئة عـن فعـل األشـیاء أشار إلى موقف الفقه ، عاطف النقیب ، النظریة العامة) ٣(

 ، ص ١٩٨٠ ، ١فــي مبادئهــا القانونیــة و أوجههــا العملیــة ، منــشورات عویــدات ، بیــروت، ط 
٥٨ ، ٥٦.   

أشار إلى موقف الفقه ، عـاطف النقیـب ، المـصدر الـسابق فـي المكـان نفـسه، كمـا أشـار إلیـه ) ٤(
   .٣٦٨ر سابق ،ص عبد الحمید الشواربي ، مصد. عز الدین الدناصوري و د



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٦٨























 

 









                                                        
  .المصدران السابقان و في الصفحات نفسها ) ١(
عبـد الحمیـد الـشواربي ، مـصدر . موقف الفقه المصري، أشار إلیه عز الدین الدناصـوري و د) ٢(

، كذلك إبراهیم فاضل یوسـف الـدبو ، مـسؤولیة اإلنـسان عـن حـوادث الحیـوان ٣٣٥سابق ،ص 
  .، ص   ١٩٨٢دن، و الجماد ، مكتبة األقصى ، عمان، األر



===============================================  

  ١٦٩





 













 

 

 

 

  المطلب الثاني
  التزامات المتدرب ومسؤولیتھ تجاه المدرب وتجاه الغیر









                                                        
عبد المجید الحكـیم و عبـد . من القانون المدني العراقي  و انظر كذلك د) ٢٥٩(انظر المادة ) ١(

   .٢٥١الباقي البكري و محمد طه البشیر ، مصدر سابق ، ص 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٧٠



 

 

  الفرع األول
  التزامات المتدرب ومسؤولیتھ تجاه المدرب

























 

                                                        
 ، ص ١٩٨٧باسم محمد صالح ، القـانون التجـاري، القـسم األول ، دار الحكمـة ، بغــداد، . د) ١(

٥١.   



===============================================  

  ١٧١



 













 





 











                                                        
المعالجــة األلیــة ( مـد محمــود سـعد ، نحــو إرسـاء نظــام قــانوني لعقـد المــشورة المعلوماتیـةاح. د) ١(

 ١٩٨ ، ص ١٩٩٥، دار النهضة العربیة ، الطبعـة األولـى ، )للبیانات بواسطة الحاسب األلي
.  

  .من القانون المدني العراقي ) ٨٨٠(انظر المادة ) ٢(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٧٢





 













 











…





                                                        
  .اقي من القانون المدني العر) ١٦٧(انظر المادة ) ١(
ــوم القیـــاس ألن هـــذا الـــنص تـــم إعمالـــه مـــن قبـــل الفقـــه بـــصدد التـــزام المـــستأجر ) ٢( ًعمـــال بمفهـ

   .٢٧٤ و ٢٧٣جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص . بالمحافظة على المأجور ، انظر د



===============================================  

  ١٧٣









 

























 

                                                        
  .من القانون المدني العراقي ) ٢٠٤(انظر المادة ) ١(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٧٤





 

 

  الفرع الثاني
  مسؤولیة المتدرب تجاه الغیر













 



 







                                                        
   .من القانون المدني العراقي) ١٧٧(انظر المادة ) ١(
  .راجع الفرع الثاني من المطلب األول من المبحث الثاني من هذا البحث ) ٢(
   .٥٨عاطف النقیب، مصدر سابق ،ص) ٣(



===============================================  

  ١٧٥























 





















)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٧٦



 





 

 

 

 

 

 

 

 

  :الخاتمة 












                                                        
  .المصدر السابق نفسه وفي الصفحة نفسها ) ١(
  .من القانون المدني العراقي ) ٢١٧(انظر المادة ) ٢(



===============================================  

  ١٧٧







 

 

 

 









 

 









 

 







)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٧٨





 

 











 

 















 







===============================================  

  ١٧٩











 

 

 

 

 





 

 

  :مراجع البحث 
 
 

 

 

 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٨٠

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



===============================================  

  ١٨١

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٨٢

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



===============================================  

  ١٨٣

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  
 

 
 


