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ادلخبلفت االوضببطٍت دلىظف اخلذمت اجلبمعٍت يف العراق
-دراست مقبروت-)*(-

الببحث دلٍبء شبكر أمحذ ٌبسني

د .أمحذ حممىد أمحذ الربٍعً
أستبر القبوىن اإلداري ادلسبعذ
كلٍت احلقىق /جبمعت ادلىصل

ادلستخلص
املدايؿ ١االْكباط ١ٝملٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝؼتٌ َهاْ ١َُٗ ١يف ايٓعاّ
االْكباطٚ ٞنُا َٖ ٛعً ّٛؾإٕ َبدأ ايػسع ١ٝاؾصاٚ ١ٝ٥ؾُٝا ٜتعًل (ال دسمي ١إال بٓـ) ال
ٜطس ٟيف َٝدإ اْكباط املٛظـ بػهٌ عاّٚ ،تأت ٞأُٖ ١ٝدزاض ١املدايؿ ١االْكباط١ٝ
ْعساً ألَُٖ ١ٝسنص َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝذات٘ ٚإٔ ي٘ َٔ ايٛادبات َا ىتًـ عٔ ٚادبات
غري َٔ ٙاملٛظؿني ،إذ أْ٘ ؾكال عٔ ٚادبات ايٛظٝؿ ١بػهٌ عاّ ؾإٕ عً َٔ ٘ٝايٛادبات
األخسَ ٣ا ْٖ ٛابع َٔ طبٝع ١عٌُ اـدَ ١اؾاَع. ١ٝ
ٚقد تٛؾًٓا يدزاض ١مجً َٔ ١االضتٓتادات ٚايتٛؾٝات يعٌ َٔ أبسشٖا إٔ
املػسع ايعساق ٞمل ٜهٔ َٛؾكاً يف بٝإ بعض املؿطًشات اييت تجري إغهاالت نبري ٠عٓد
ايتطبٝل نُؿطًح (ايتكايٝد اؾاَع ,)١ٝعً ٘ٝؾإْٓا ْٛؾ ٞباملػسع ايعساق ٞإٔ ودد
املكؿٛد بريو ٚإٕ نإ عً ٢غهٌ أَجً ١ألبسش ٖر ٙايتكايٝد إٕ نإ عؿٝا عً ٘ٝدعًٗا
ؼت ؼدٜد ٚاسد أٚ ٚقع قابط قدد هلر ٙايتكايٝد.
ايهًُات املؿتاس :١ٝاملدايؿ ١االْكباط ، ١ٝايٓعاّ االْكباطَٛ ،ٞظـ اـدَ.١
Abstract
The disciplinary violation of the university employee
occupies an important position in the disciplinary system. It
is also known that the principle of penal legality and in
relation to the crime of stating in the field of discipline of the
employee in general .The importance of studying the
disciplinary violation in view of the importance of the
position of the university employee himself and that his
(*) أستمػ البحث في  *** 8156/3/53قبل لمشذخ في .8156/4/82
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duties are different from the duties of other employees as
well as the duties of the Job in general . The other duties of
what stems from the natural work of university services ,the
goal of the study lies in the statement of these duties
precisely enough
We have come to study a number of arguments and
recommendations .Perhaps the most prominent of which is
that the Iraqi legislator was not successful in the statement of
some of the terms that raise great problems when applied as
the term of the university tradition .We recommend that the
legislator has to determine the intended purpose ,even in the
from examples of the most prominent of these traditions , if
he is unable to make them under one limitation or put a
specific control for these traditions .
Keywords: Disciplinary offense, disciplinary system,
service officer.
ادلقذمـت
٘ؾشبٚ ٘ آي٢ًعٚ د املسضًنيٝ ض٢ًايطالّ عٚ ٠ايؿالٚ اؿُد هلل زب ايعاملني
..بعدٚ أمجعني
:عٛقٛـ باملٜ ايتعس:ًالٚأ
اْنيٛ ايك٢ادبات مبكتكٛد َٔ ايٜ ايعد١ٝ اؾاَع١َظـ اـدَٛ  عاتل٢ًكع عٜ
اْنيٛ يف قٚ أ١ٝ اؾاَع١َظـ اـدٛ مل١ ايتابع١اْني اـاؾٛ يف ايك٠ازدٛ اي٤اُٛات ضًٝايتعٚ
زاتٛع يف احملعٛقٛ عاتك٘ ػٓب اي٢ًكع عٜ ٘ االيتصاّ بٗا نُاًٝ اييت هب ع١َ ايعا١ؿٝظٛاي
 بتًو١ٝ اؾاَع١َظـ اـدَٛ ٌ إخالٍ َٔ قبٟإٕ أٚ ،٘ ػٓبٗاًٝدب املػسع عٚاييت أ
دب ايعكابٛ تطتٙ قد١ٝ اْكباط١ػهٌ كايؿٜ زاتٛع يف احملعٛقٛ ايٚادبات أٛاي
. بؿسقٗا١ املدتؿ١٘ َٔ قبٌ ايطًطًٝ عٞاالْكباط
١ ايدزاض١ُٖٝ أ:ًاْٝثا
ٟ ايرٞز األضاضٛ احملٖٞ ١ٝ االْكباط١ٕ املدايؿٛ ايبشح َٔ ن١ُٖٝتٓبع أ
تذٓبٗاٜ ـٝنٚ ١ٝ االْكباط١ّ املدايؿٛٗ َؿ١٘ ؾالبد َٔ َعسؾًٝدب ايعكاب عٛطتٜ
١شٝ ؾش٠زٛادبات بؿًٛزات َٔ خالٍ االَتجاٍ يٛظـ َٔ خالٍ عدّ ازتهاب احملعٛامل
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ٚتطبٝل ايكٛاْني بؿٛز ٠ضً ٌٖٚ ١ُٝإٔ ملٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝذات ايٛادبات املؿسٚق١
عً ٢املٛظـ ايعاّ اّ إٔ ي٘ ٚادبات تؿٛم ذيو.
ثايجاًٖ :دف ايدزاض١
تٗدف ٖر ٙايدزاض ١إىل بٝإ ؼدٜد ْطام املدايؿ ١االْكباط َٔ ١ٝخالٍ بٝإ
اـاقع ٕٛيًٓعاّ ايتأدٜيب  َٔٚثِ عسض ؾٛز املدايؿ ١االْكباط ١ٝاييت تتذطد بعدّ
ازتهاب َٛظـ اـدَ ١اؾاَعٚٚ ١ٝادبات٘ بؿٛز ٠دقٝك ١أ ٚعدّ اَتجاي٘ يًٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ
ٚبايتايٚ ٞقٛع٘ يف املدايؿات االْكباط. ١ٝ
زابعاًْ :طام ايدزاض١
تٓشؿس ْطام ايدزاض ١يف بٝإ املدايؿ ١االْكباط ١ٝيف نٌ َٔ ايعسام ٚايدٍٚ
املكازْ ١ؾسْطا َٚؿس.
خاَطاً :إغهاي ١ٝايدزاض١
تهُٔ َػهً ١ايبشح يف إٔ املدايؿ ١االْكباط ١ٝغري قدد ٠بؿٛز ٠دقٝك ١مما
ٜؤد ٟإىل تعطـ اإلداز ٠يف بعض اؿاالت قد َٛظـ اـدَ ١اؾاَعَ ١ٝستهب املدايؿ١
االْكباطْ ١ٝعساً ألٕ َؿطًح ايتكايٝد اؾاَعَ ١ٝؿطًح ؾكؿاض ٚٚاضع ٚاير ٟقد ٜدؾع
اإلداز ٠إىل ايتعطـ يف تهٝٝـ ؾعٌ َا عً ٢أْ٘ كايؿ ١اْكباط ٖٞٚ ١ٝعً ٢خالف ذيو.
ضادضاً :ؾسق ١ٝايدزاض١
إٕ قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞزقِ  40يطٓ(1988 ١املعدٍ)
ٚقاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ  23يطٓ(2008 ١املعدٍ) مل ٜهْٛا ناؾٝني يتشدٜد ؾٛز
املدايؿات االْكباط ١ٝملٛظؿ ٞاـدَ ١اؾاَع.١ٝ
ضابعاًْ :طام ايبشح
ضٝتِ االعتُاد عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝيًٓؿٛف ايتػسٜع ١ٝبني قٛاْني ايعسام
ٚايد ٍٚاملكازْ ١ؾسْطا َٚؿس يعسض ؾٛز ٠أٚقح يًُدايؿ ١االْكباط ١ٝتًو.
ثآَاًٖٝ :هً ١ٝايبشح
تتكُٔ ٖٝهً ١ٝايبشح َا ٜأت:ٞ
املبشح األَ :ٍٚؿٗ ّٛاملدايؿ ١االْكباط ١ٝملٛظـ اـدَ ١اؾاَع.١ٝ
املطًب األ :ٍٚتعسٜـ املدايؿ ١االْكباط. ١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞأزنإ املدايؿ ١االْكباط. ١ٝ
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املبشح ايجاْْ :ٞطام املدايؿ ١االْكباط ١ٝملٛظـ اـدَ ١اؾاَع.١ٝ
املطًب األ :ٍٚاـاقع ٕٛيًٓعاّ االْكباط.ٞ
املطًب ايجاْ :ٞؾٛز املدايؿ ١االْكباط. ١ٝ
ادلبحث األول

مفهىم ادلخبلفت االوضببطٍت
إٕ أ ٟإخالٍ َٔ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝبايٛادبات ايٛظٝؿ ١ٝاملؿسٚق ١عً٘ٝ
تؤد ٟإىل ٚقٛع٘ يف املدايؿات االْكباطٚ ١ٝبايتاي ٞتطتٛدب ايعكاب قد َٔٚ ٙأدٌ بٝإ
ذيو ضٓتعسف يف ٖرا املبشح عًَ ٢ؿٗ ّٛاملدايؿ ١االْكباط ١ٝيف املطًب األٚ ،ٍٚبٝإ
أزناْٗا يف املطًب ايجاْٚ ٞنُا ٜأت: ٞ
ادلطلب األول

ادلخبلفت االوضببطٍت
يكد تعددت َطُٝات املدايؿ ١االْكباطٚ ١ٝاختًؿت بني ايكاْ ٕٛايعساق ٞايرٟ
عسؾت ؾ ٘ٝباملدايؿ ١االْكباطٚ ، ١ٝايكاْ ٕٛاملؿس ٟاير ٟأطًل عًٗٝا َطُٝات عد٠
(اؾسمي ١ايتأدٜب ١ٝأ ٚاـطأ أ ٚايرْب اإلداز ٟأ ٚاملدايؿ ١ايتأدٜبٚ ,)١ٝبني ايكاْ ٕٛايؿسْطٞ
اير ٟاضتعٌُ َؿطًح (اؾسمي ١ايتأدٜب ١ٝأ ٚاؾسمي ١ايعُدَُٗٚ ،)1() ١ٜا اختًؿت املطُٝات
ؾاملطُٚ ٢اسد ،يريو ؾإْٓا ضٓتٓاَ ٍٚؿٗ ّٛاملدايؿ ١االْكباط َٔ ١ٝخالٍ تعسٜـ
املدايؿ ١نالً يف ؾسع َطتكٌ نُا ٜأت:ٞ
ايؿسع األ :ٍٚتعسٜـ املدايؿ ١االْكباط ١ٝيػ.ً١
ايؿسع ايجاْ :ٞتعسٜـ املدايؿ ١االْكباط ١ٝاؾطالساً.

) (5د .دمحم مختار دمحم عثسان ،الجخيسة التأديبية بيؼ القانؽن اإلداري وعمػ اإلدارة العامة،
دراسة مقارنة ،دار الفكخ العخبي ،ط ،5751 ،5ص 37وما بعجىا ،ولمسديج يشعخ
د.إسساعيل زكي ،ضسانات السؽظفيؼ في التعيؼ والتخقية والتأديب ،أطخوحة دكتؽراه

مقجمة إلى كمية الحقؽق جامعة القاىخة ،5736 ،ص.517
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الفرع األول

تعرٌف ادلخبلفت االوضببطٍت لغت
تعسف املدايؿ ١االْكباط ١ٝيػ :)1(ً١املدايؿ( ١أضِ)َ :ؿدز خايـ عٔ ،كايؿ١
ايكاْ: ٕٛازتهاب عٌُ َكاد يًكاْٚ ،ٕٛكايؿ ١ضري :ازتهاب عٌُ ىٌ بكٛاْني ايطري
قكس كايؿٚ ،١اْكباط( ١ٝأضِ) :أضِ َؤْح َٓطٛب إىل اْكباط  ،تطس ٟبني املٛظؿني
زٚح اْكباط :١ٝساي َٔ ١ايتكٝد بايٓعاّ ٚايٛادب تتطًب نؿا ٠٤اإلْتاز االْكباط ١ٝيف
ايتٓؿٝر.
الفرع الثبوً

تعرٌف ادلخبلفت االوضببطٍت اصطالحب
مل تٛزد ايتػسٜعات املدتًؿ ١تعسٜـ قدد يًُدايؿ ١االْكباط ١ٝيف ايد ٍٚاملكازْ١
ٚإمنا تسنت ذيو الدتٗاد ايؿك٘ ٚايككاٚ ٤نُا ٜأت:ٞ
أٚالً -ؾسْطا  :قد عسؾت املدايؿ ١االْكباط ١ٝبأْٗا( نٌ ؾعٌ ٜٓتٗو ؾ ٘ٝاملٛظـ ايٛادبات
اييت تؿسض عً ٘ٝايؿؿ ١ايٛظٝؿ.)2()١ٝ
ثاْٝاًَ -ؿس :بُٓٝا ٜالسغ يف َؿس عسؾتٗا عً ٢أْٗا(نٌ تكؿري يف أدا ٤ايٛادب أ ٚإخالٍ
يف سطٔ ايطًٛى ٚاألدب َٔ غأْ٘ إٔ ٜرتتب عً ٘ٝاَتٗإ املٗٓ ١ا ٚاؿط َٔ نساَتٗا اٚ
اـسٚز عٔ االيتصاَات املؿسٚق ١عً ٢املٛظؿني)(ٚ ،)3ميهٔ ايك ٍٛإٔ اؿط َٔ نساَ١

) (5السخالفة االنزباطية في لغة ،أشار إلية في معجػ السعاني الجامع– معجػ عخبي
مشذؽر عمى األنتخنيت عمى السؽقع االلكتخوني.
 www.aImaany.comتاريخ الديارة 8156/5/53

) (8د .ىيثػ غازي حميػ ،مجالذ التأديب ،دار الفكخ العخبي ،اإلسكشجرية ،8151 ،ص.85
) (1د .خميفة سالػ الجيسي ،الخقابة عمى التشاسب بيؼ العقؽبة والجخيسة في مجال التأديب،
أطخوحة دكتؽاره مقجمة إلى جامعة عيؼ شسذ جامعة القاىخة ،دون سشة طبع ،ص،51

ويسكؼ القؽل لشا أن الحط مؼ كخامة الؽظيفة يتسثل باي فعل يقمل مؼ مكانة السؽظف
والؽظيفة كالذجار بيؼ االساتحة أو التفؽه بألفاظ جارحة أو تدويخ تؽقيع أعزاء لجشة
االمتحانات .
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ايٛظٝؿٜ ١تُجٌ با ٟؾعٌ ٜكًٌ َٔ َهاْ ١املٛظـ ٚايٛظٝؿ ١نايػذاز بني االضاتر ٠أ ٚايتؿٙٛ

بأيؿاظ دازس ١أ ٚتصٜٚس تٛقٝع أعكا ٤ؾٓ ١االَتشاْات (.)1
ثايجا -ايعسام :أَا َا ىـ ايعسام ؾإْ٘ مل ٜكع تعسٜؿاً قدداً يًُدايؿ ١االْكباط١ٝ
ْٚالسغ عٓد اضتكسا ٤قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝمل ٜٓـ نريو عًٖ ٢را بٌ انتؿ ٢باإلساي ١إىل

قاْ ٕٛاْكباط َٛظؿ ٞايدٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ زقِ( )14يطٓ(1991 ١املعدٍ) ٚؾكاً يٓـ املاد٠
األٚىلٚ ،لد تعسٜـ املدايؿ ١االْكباط ١ٝيف فًظ االْكباط (قهُ ١قكا ٤املٛظؿني

سايٝا)( )2يف ايعسام بأْٗا (إخالٍ املٛظـ بٛادبات ٚظٝؿت٘ ٚخسٚد٘ عًَ ٢كتكٝاتٗا ٚعدّ
َساعات٘ ايتعًُٝات ٚايكٛاعد اؿطابٚ ١ٝتكؿري يف أداٚ ٤ادبات٘ ٚايرٜ ٟه ٕٛضببا ملعاقبت٘
تأدٜبٝا)(ٚ )3مٔ ْؤٜد تعسٜـ قهُ ١قكا ٤املٛظؿني ٚذيو ودد عًُ ١ٝإخالٍ املٛظـ
بٛادبات٘ ايٛظٝؿٚ ١ٝخسٚد٘ عٔ َكتكٝات ايٛظٝؿ.١
نُا ميهٔ تعسٜـ املدايؿ ١االْكباط َٔ ١ٝداْبٓا بأْٗا (نٌ ؾعٌ أ ٚاَتٓاع عٔ
ؾعٌ ٜؿدز َٔ َٛظـ اـدَ ١اؾاَعٜٚ ١ٝػهٌ إخالال بايٛادبات املًكا ٠عً ٢عاتك.)١
ادلطلب الثبوً

أركبن ادلخبلفت االوضببطٍت
املطؤٚي ١ٝاالْكباط ١ٝتك ّٛعً ٢عٓؿسُٖٚ ٜٔا ،ايعٓؿس األ ٍٚاملٛظـ ايرٟ
ٜستهب تًو املدايؿ ١االْكباط ١ٝإ ٟالبد َٔ تٛؾري ايؿؿ ١ايٛظٝؿ( ١ٝاملٛظـ ايعاّ) ايرٟ
ىكع يًعالق ١ايتٓع ١ُٝٝاييت ؼهِ املٛظـ ممجً ١بدٚا٥سٖا َٚؤضطاتٗا ايعاَٚ ،١ايعٓؿس
ايجاْ ٖٞٚ ٞاملدايؿ ١االْكباط ١ٝاييت هلا ذاتٝتٗا اـاؾ ١ؾٗ ٞتٓـ عً ٢أزنإ َٚكَٛات
غري تًو اييت تٓٗض عًٗٝا اؾسا ِ٥اؾصاٚ )4(١ٝ٥اَا أزنإ املدايؿ ١االْكباط ١ٝؾٗ ٞتتهٕٛ
) )5مرجق عادل طالب ،مرجر سابق ،ص.124

) (8أستبجل قانؽن التعجيل الثاني لقانؽن مجمذ شؽرى الجولة رقػ  55لدشة  8151تدسية
(مجمذ االنزباط سابقا) بتدسية محكسة قزاء السؽظفيؼ.

) (1السادة ( )5مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع العام رقػ  52لدشة  5775مؼ
القخار السخقػ ( )545في  5751/5/85السشذؽر في مجمة العجالة ،العجد  ،5753ص

.315
) (2د .ماجج راغب الحمؽ ،القزاء اإلداري ،الفشية لمطباعة والشذخ ،5763،ص 328وما
بعجىا.
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َٔ زنٓني ُٖٚا املٛظـٚ ،اـطأ أ ٚاير٥ب اإلداز ٟايرٜ ٟكع ؾ ٘ٝاملٛظـ

ٚايًرإ

ٜتُجالٕ بايسنٔ املادٚ ،ٟايسنٔ املعٓٚ ٟٛضٓتٓاٚهلُا يف ؾسعني ناآلت:ٞ
الفرع األول

الركه ادلبدي
ٜٚتشكل ايسنٔ املاد ٟيًُدايؿ ١االْكباط ١ٝبازتهاب املٛظـ املدايؿٚ ١تهٕٛ
بٛقع ًَُٛع تتذطد باـسٚز عًَ ٢كتك ٢ايٛادب ايٛظٝؿ ٞا ٚإتٝاْ٘ أ ٟؾعٌ َٔ االؾعاٍ
احملعٛز ٠قاْْٛاً ،ؾإٕ ايكاْ ٕٛال ٜعاقب عً ٢ايٓٛاٜا ٚاالؾهاز ٚاألعُاٍ ايتشكريَ ١ٜاداّ ٖرا
ايتؿهري يٝظ ي٘ َعٗس خازد ٞإذ ال عكاب عً ٢املٛظـ يف تًو اؿاي ١يف ايكاْ ٕٛاالْكباطٞ
أض ً٠ٛبٓعري ٙايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥اير ٟال ٜعاقب عً ٢تًو االَٛز بٛؾؿٗا َسسًَ َٔ ١ساسٌ
ازتهاب اؾسميَ ١امل تهٔ تًو األعُاٍ َطتكً ١براتٗا(ٚ )2إٔ االؾعاٍ اييت تػهٌ كايؿ١
اْكباط ١ٝغري قدد ٠عً ٢ضب ٌٝاؿؿس ٚغري قا ِ٥عً ٢عبازات ؾكؿاق ،١يريو ؾإٕ نٌ
ؾعٌ ٜتُجٌ بإخالٍ املٛظـ بٛادبات٘ ايٛظٝؿ ١ٝنايكٝاّ بعٌُ أ ٚاالَتٓاع عٔ ايعٌُ أ ٚيف
تساخ ٞعٔ األعُاٍ املٓٛط بٗا ٜٚعين ٖرا ايعٌُ ٚدٛد ظاٖس ٠ضًب ١ٝأ ٚإهاب ،١ٝؾايطًب١ٝ
تتُجٌ باالَتٓاع عٔ أدا ٤عٌُٚ ،اإلهاب ١ٝتتُجٌ يف ايتعد ٟبايك ٍٛأ ٚايؿعٌ عً ٢ايسٝ٥ظ
اإلدازٚ ،ٟإٔ نٌ ؾعٌ َٔ قب ٌٝذيو ٜهَ ٕٛستهب٘ قد أخطأ ٜٚطتشل بايتايَ ٞعاقب١
اْكباط.)3(١ٝ

الفرع الثبوً

الركه ادلعىىي
ال تهؿ ٞيكٝاّ املطؤٚي ١ٝاالْكباطٚ ١ٝدٛد ايسنٔ املاد ٟؾشطب بٌ البد َٔ
ٚدٛد زنٔ اإلزادٚ ٠اييت تتُجٌ بايسنٔ املعٖٓٚ ٟٛر ٙاإلزاد ٠ته ٕٛآمثٚ ١غري َػسٚع١
) )5د .سميسان دمحم الطساوي ،القزاء االداري–قزاء التأديب ،ك ،1دار الفكخ العخبي،
القاىخة ،5757،ص ،26لمسديج يشعخ د .دمحم جؽدت السمط ،السدؤولية التأديبية لمسؽظف
العام ،السطبعة العالسية ،القاىخة ،دون سشة طبع ،ص 61وما بعجىا.

) (8د .ىيثػ حميػ غازي ،مرجر سابق ،ص.81

) (1طارق فيرل غشام ،العالقة بيؼ الجخيسة التأديبية والجخيسة الجشائية ،رسالة ماجدتيخ
مقجمة إلى جامعة الشجاح الؽطشية ،نابمذ فمدطيؼ ،8154 ،ص.85
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يًُٛظـ يف اقرتاف ايؿعٌ ٚال ٜكبٌ ب٘ ايترزع بعدّ ايعًِ أ ٚعدّ االطالع ٚ ،ال ٜطأٍ املٛظـ
عٔ ؾعٌ َٔ غري اختٝاز ٙنؿدٚز أَس ايسٝ٥ظ َهتٛب زغِ تٓب ٘ٝايسٝ٥ظ نتاب ١باملدايؿ ١يف
ٖر ٙاؿايٜ ١عؿ ٢املٛظـ املدايـ َٔ ايعكٛب ١االْكباطٚ ١ٝعً ٢ايعهظ مما تكدّ ؾإٕ
املٛظـ ٜطاٍ تأدٜبٝاً إذا ازتهب كايؿ ١اْكباطٚ ١ٝداع ٢ظًٗ٘ بايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ألٕ
َجٌ ٖرا االدعا ٤ال ٜؿًح يإلعؿا َٔ ٤املطؤٚي ١ٝايتأدٜب ، ١ٝأَا يف ساالت ايكسٚزٚ ٠اإلنساٙ
ٚايك ٠ٛايكاٖسٜ ٠عؿٚ ٢يف ساي ١ايكسٚز ٠عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٜعؿ ٢املٛظـ َٔ قٝاّ املطؤٚي١ٝ
ايتأدٜب ١ٝقد ٙبطبب أْ٘ قاّ بريو ايؿعٌ عٝح ٜتعرز عًَٛ ٘ٝادٗ ١ذيو اـطأ بؿٛز٠
أخس َٔٚ ٣أِٖ ايػسٚط يتٛاؾس ساالت ايكسٚزَ ٠ا ٜأت:)1(ٞ
 -1تعرز دؾع ٖرا اـطس بايٛضا ٌ٥ايكاْ ١ْٝٛايعاد. ١ٜ
 -2إٔ ٜهٖ ٕٛدف املٛظـ َٔ تؿسؾٗا ؼكٝل ايؿاحل ايعاّ.
 -3إٔ ٜه ٕٛتؿسف املٛظـ يف اؿدٚد اييت تكتكٗٝا ايكسٚز ٠تًو ٜٚهٖ ٕٛدف اؿؿاظ
عً ٢ايٓعاّ ايعاّ ،.نُا ٜعؿ َٔ ٢قٝاَ٘ َٔ املطؤٚي ١ٝيف ساي ١قٝاَ٘ بٛادب أمس٢
َٔ ايٛادبات ايٛظٝؿ ١ٝناالغرتاى يف ايكتاٍ قد اير ٜٔاستًٛا ؾسْطا ٚذيو ٚؾكاً ملا
ؾدز عٔ فًظ ايدٚي ١ايؿسْط.)2(ٞ
ادلبحث الثبوً

وطبق ادلخبلفت االوضببطٍت دلىظف اخلذمت اجلبمعٍت
إٕ ايتؿسق ١يف اـكٛع يًٓعاّ االْكباط ٞأُٖٝت٘ اييت تٓبع َٔ طبٝع١
اختالف ايٛادبات املهًـ بٗا َٛظـ اـدَ ١اؾاَعٚ ١ٝبايتاي ٞاختالف ؾٛز املدايؿات
االْكباط ١ٝيف ايعسام ٚايد ٍٚاملكازْٚ ،١يريو ضٓعُد إىل تكطٖ ِٝرا املطًب إىل ؾسعني
ْتٓا ٍٚيف املطًب األ ٍٚاـاقع ٕٛيًٓعاّ االْكباطٚ ،ٞنؿـ املطًب ايجاْ ٞيؿٛز
املدايؿات االْكباط ١ٝنُا :ًٜٞ

) (5د .ماىخ صالح عالوي الجبؽري ،مبادئ القانؽن اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الكتب
لمشذخ والتؽزيع ،السؽصل ،دون سشة طبع ،ص .173

) (8بالل أميؼ زيؼ الجيؼ ،التأديب اإلداري ،دراسة فقيية في ضؽء أحكام السحكسة اإلدارية
العميا ،دار الفكخ الجامعي ،ط ،8158 ،5ص .58
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ادلطلب األول

اخلبضعىن للىظبم االوضببطً
تتعدد طٛا٥ـ اـاقعني يًٓعاّ االْكباطٚ ٞتتٓٛع أغهاهلِ باختالف األْعُ١
ٚايتػسٜعات اؿانُ ١هلِ ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ بايدزاضٚ ١نُا ٜأت:ٞ
الفرع األول

يف فروسب
يف ؾسْطا سددت املٛاد ( َٔ )32-30ايكاْ ٕٛزقِ ( 789-68املعدٍ) ،ايكاُ٥ني
بايتدزٜظ يف اؾاَع ١ايؿسْط ١ٝداخٌ اؾاَعات ايؿسْطٚ ١ٝاملؤضطات ايعًُ. )1(ِٖٚ ١ٝ
 -1األضاتر -2 ٠املدزض -3 ٕٛاملدزض ٕٛاملطاعد َٔٚ ٕٚميجًِٗ َٔ ْؿظ دزداتِٗ.
ٚطبكا يًُسض ّٛزقِ 657_92ايؿادز يف ٜٛ13ي( ٘ٝاملعدٍ) املٓعِ يإلدسا٤ات
ايتأدٜبَٚ ١ٝطا٤ي ١ايعاًَني يف َؤضطات ايتعً ِٝايعاي ٞايؿسْطٚ ،)2(ٞإٔ ايٓعاّ ايتأدٜيب يف

ؾسْطا ٜطبل عً ٢املعٝد ٜٔأٜكاً غري إٔ هلِ تػه ٌٝخاف باجملايظ ايتأدٜب ،)3(١ٝأَا
ؾُٝا ٜتعًل بسٝ٥ظ اؾاَع ١ايؿسْط( ١ٝاملدٜس) ؾإْ٘ ال ىكع يًٓعاّ ايتأدٜيب نريو ال
ىكع يًُشانُ ١أَاّ تًو اجملايظ ٖٚرا َا ْؿت عً ٘ٝاملادَ َٔ )9( ٠سض ّٛاإلدسا٤ات
ايتأدٜب ١ٝايؿادز ٠يف ٜٛ 13ي ٘ٝيطٓ1992 ١اـاف بأعكا ٤ايتعً ِٝايعاي ٞايؿسْط.)4(ٞ
َٔ ذيو ٜتبني يٓا إٔ األغداف اـاقع ٕٛيًٓعاّ ايتأدٜيب يف ؾسْطا ِٖ
(األضاتر - ٠األضاتر ٠املطاعد -ٕٚاملدزضٚ ٕٛاملدزض ٕٛاملطاعدْ َٔ ِٖ َٔٚ ٕٚؿظ
دزداتِٗ).
) (5السادة ( )18مؼ قانؽن التعميػ العالي الفخندي رقػ ( )567-46الرادر
.5746/51/58
(2) Voir-J.o.no163 du 16JuiIIet،1992.
) (1د .صبخي دمحم الدشؽسي ،الشعام التأديبي ألعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة (دراسة
مقارنة) ،دار الشيزة العخبية ،8151،ص. 15

) (2د .بذار جاىػ عجسي حدؼ ،التشعيػ القانؽني النزباط مؽظف الخجمة الجامعية في
العخاق (دراسة مقارنة) ،بحث مشذؽر في مجمة جامعة األنبار لمعمؽم القانؽنية والدياسية،
العجد الدابع ،8151،ص.811
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الفرع الثبوً

يف مصر
إٔ اـاقعني يًٓعاّ ايتأدٜيب مبٛدب ايكاْ ٕٛاملؿس ِٖ ٟاير ٜٔمت ذنسِٖ يف
املاد َٔ )64( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿس ٟزقِ ( )49يطٓ(1972 ١املعدٍ)

ٚاملتُجًني بـ(: )1
 -1األضاتر.٠

 -2األضاتر ٠املطاعد.ٕٚ
 -3املدزض.ٕٛ

ٚنريو ٜػٌُ ٖرا ايكاْ ٕٛايؿ٦ات ايتاي( ِٖٚ ١ٝأَني اجملًظ األعً ٢يًذاَعات(،)2
زؤضا ٤اؾاَعْٛٚ ١ابِٗ( ،)3عُدا ٤ايهًٝات أ ٚاملعٗد ٚٚ ،نالٚ ،)4(ِٗ٥زؤضا ٤فايظ األقطاّ
()6
يف ايهًٝات ،أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ األداْب( ،)5األضاتر ٠املتؿسغٚ ٕٛغري املتؿسغٕٛ
ٚايصا٥س.ٜٔ
ٚمما ػدز اإلغاز ٠اي ٘ٝيف ٖرا ايؿدد إٔ ٖٓاى ؾ٦ات َطتجٓا َٔ ٠تطبٝل قإْٛ
تٓع ِٝاؾاَعات املؿس ٟزقِ  49يطٓ( 1972 ١املعدٍ) ٚتتُجٌ ٖر ٙايؿ٦ات نُا ٜأت:ٞ
 -1أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف اؾاَعات املؿس ١ٜاألًٖٚ ١ٝاـاؾ ١ؾإِْٗ ىكع ٕٛيًكإْٛ
زقِ  101يطٓ. )7(1992 ١

) (5السادة ( )42مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة ( 5758السعجل).
) (8السادة ( )81مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة (5758السعجل).

) (1السادة ( )83و( )87مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة 5758
(السعجل).

) (2السادة ( )21مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة ( 5758السعجل).

) (3السادة ( )25و( )34وما بعجىا مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة
( 5758السعجل) ،وتججر اإلشارة إلى اشتخاط الشص ان يقؽم العسيج باختيار اقجم ثالثة
أساتحة في القدػ ليكؽن رئيدا السجمذ األعمى.

) )4السؽاد( )585/557/556مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة
(5758السعجل) .

) (5السادة رقػ  515لدشة 5778مؼ قانؽن الجامعات األىمية .
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 -2أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف أنادمي ١ٝايؿٓ ٕٛاؾُ ١ًٝىكع ٕٛيًكاْ ٕٛزقِ ( )158يطٓ١
.)1(1981

الفرع الثبلث

يف العراق
ْؿت املاد )1( ٠ايؿكس ٠ثايجاً َٓ٘ عً ٢مشٜ َٔ ٍٛك ّٛمبُٗ ١ايتدزٜظ اؾاَعٞ
ٚإدسا ٤ايبشٛخ ٚايدزدات ٚاالضتػازات ايعًُٚ ١ٝنريو َٔ ٜك َٕٛٛباألعُاٍ اإلداز ١ٜيف
دٜٛإ ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞممٔ تتٛؾس ؾ ِٗٝغسٚط اهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝايٛازد
ذنسٖا يف قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞزقِ ( )40يطٓ( 1988 ١املعدٍ) ٜٚعترب
ٖرا ايكاْٚ ٕٛقاْ ٕٛاْكباط َٛظؿ ٞايدٚي ١زقِ 14يطٓ(1991 ١املعدٍ) ٚقاْ ٕٛاـدَ١
املدْ ١ٝزقِ ( )24يطٓ(1960 ١املعدٍ) َهُالً ؾُٝا مل ٜسد ؾْ ٘ٝـ يف قاْ ٕٛاـدَ١
اؾاَعٚ ١ٝبٓا ٤عً ٢ذيو ؾإٕ املػُٛيني بكاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ِٖٚ ١ٝنالً َٔ(:)2
 -1األضاتر -2 ٠األضاتر ٠املطاعد -3 ٕٚاملدزض -4 ٕٛاملدزض ٕٛاملطاعد.ٕٚ
ٖٚؤال ٤نًِٗ ممٔ ميازض ١َُٗ ٕٛايتدزٜظ اؾاَعٚ ،ٞأقاف يًؿ٦ات اييت ذنست
ؾٗٓاى ؾ٦ات أخس ٣مت ذنسٖا ٜعترب َٔ ٕٚأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  ِٖٚيألضتاذ املتُسع
ٚاملعٝدٚ ،األضتاذ املتؿسؽ ٚغري املتؿسؽ ،نُا ٜػٌُ ايتدزٜط ٞايباسح –ايرٜ ٟكؿد ب٘
عك ٛاهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝاؾاَع ١ٝاملعني عً ٢املالى َسنص ايبشح ايعًُ ٞأ ٚايٛسد٠

ايبشج.)3(١ٝ

) (5القانؽن رقػ ( )536لدشة 5765الخاص بأعزاء ىيئة التجريذ في أكاديسية الفشؽن
الجسيمة.

) (8السادة (/5ثالثا) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ  81لدشة ( 8116السعجل) ،والسادة
( )82مؼ القانؽن رقػ  21لدشة (5766السعجل) مؼ قانؽن و ازرة التعميػ العالي والبحث
العمسي.
) (1السادة (/5ثالثا) مؼ تعميسات هيكل عسل الباحث في مخكد البحث العمسي والؽحجات
البحثية في و ازرة التعميػ العالي والبحث العمسي رقػ ( )526لدشة .8118
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مما تكدّ ْالسغ إٔ املػُٛيني بكاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ ( )23يطٓ١
(2008املعدٍ) ِٖ األضاترٚ ٠األضاتر ٠املطاعدٚ ،ٕٚاملدزضٚ ٕٛاملدزع املطاعد ؾكالً
عٔ ايؿ٦ات األخس ٣املًشل بِٗ أَجاٍ األضتاذ املتُسع(املتؿسؽ) .
ادلطلب الثبوً

صىر ادلخبلفت االوضببطٍت
االػا ٙايػايب إٔ املدايؿ ١االْكباط ١ٝال تسد عً ٢ضب ٌٝاؿؿس ٚبايتاي ٞؾإٕ
()1

ؾٛز املدايؿ ١االْكباط ١ٝال تعد ٚإال إٔ ته ٕٛفسد اَجً َٔٚ ،١ثِ ؾايطًط ١ايتكدٜس١ٜ
يإلداز )2(٠اييت تعسف عً ٢أْٗا(ٖ ٞايكدز َٔ ٠اؿس ١ٜايرٜ ٟرتن٘ املػسع يإلداز ٠ن ٞتباغس
ٚظٝؿتٗا اإلداز ١ٜعً ٢أنٌُ ٚد٘) ٚتًعب دٚزاً نبرياً يف تهٝٝـ تًو املدايؿٚ ١بٝإ
خطٛزتٗاٚ ،تٓبع ؾٛز املدايؿ ١االْكباط ١ٝتًو َٔ عدّ ايتصاّ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع١ٝ
ظًُ َٔ ١ايٛادبات اييت َٓٗا ايكٝاّ بعٌُ  ٖٞٚته ٕٛايٛادبات اإلهابٚ ،١ٝاالدتٓاب عٔ
ؾعٌ ذيو ايعٌُ ٚاييت تطُ ٢بايٛادبات ايطًب( ١ٝاحملعٛزات) يرا ؾإْٓا ضٓبشح ٚادبات
َٛظـ اـدَ ١اؾاَعٚ ١ٝؾٛز املدايؿات االْكباط ١ٝنالً يف ؾسع َطتكٌ ٚنُا ٜأت:ٞ
الفرع األول

واجببث مىظف اخلذمت اجلبمعٍت
ٜكؿد بايٛادبات ٖ ٞتًو املٗاّ اييت ٜك ّٛبٗا َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝأٜاً ناْت
املهاْ ١اييت ٜػػًٗا ذيو املٛظـ يف اؾاَع ١بؿؿت٘ ؾ َٔ ١٦ؾ٦ات املٛظؿني ايعاَني ٜٚهُٔ
دٖٛس ٚدٛد ايٛادبات يف ْؿٛف عدد َٔ املٛاد يف ايتػسٜعات املدتًؿ ١سطب طبٝع ١نٌ
دٚي َٔ ١ايد ٍٚاملكازْ َٔٚ ،١ادٌ اإلساط ١بتًو ايٛادبات ضٓتٛىل دزاضتٗا يف ايد ٍٚاملكازْ١
نالً عً ٢سدٚ ٠نُا ٜأت:ٞ

) (5د .بذار جاىػ عجسي ،مرجر سابق ،ص.818
) (8د .ىيثػ حميػ غازي ،مرجر سابق ،ص ،53و د .دمحم رفعت عبج الؽىاب ،القزاء
االداري ،الكتاب األول ،مشذؽرات الجمبي الحقؽقية ،بيخوت ،8111 ،ص.24
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ادلقصذ األول

الىاجببث ادلفروضت على عضى هٍئت التذرٌس يف فروسب
إٕ ٚادبات عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ يف اؾاَعات ايؿسْط ١ٝميهٔ اضتدالؾٗا َٔ
ْؿٛف ايكٛاْني ايٛازد ٠عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ال اؿؿس ٚاييت َٓٗا نُا ٜأت:ٞ

ٜ -1كع عً ٢عاتل عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ احملاؾع ١عً ٢االيتصاّ بايتكايٝد اؾاَعٜٚ )1(١ٝعد
َؿطًح ايتكايٝد اؾاَعَ ١ٝؿطًشاً ؾكؿاقاً ٜطتعؿ ٞعً ٘ٝاؿؿس ،ألْ٘ ٜػٌُ نٌ

األؾعاٍ اييت تساٖا اؾاَعَ ١اض ١بػسف َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝأ ٚعك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
نُا ٜطًل عً ٘ٝيف ايد ٍٚاملكازْ ،١نُا يف إقاَ ١عالقَ ١ػبَ ١ٖٛع ايطايبات ،أ ٚايتصٜٚس يف
ْتا٥ر االَتشاْات بٛقع٘ عالَ ١يف ايدؾرت أ ٚايػذاز بني األضاترٚ ،٠اضتٓاداَ إىل املاد)34( ٠
َٔ قاْ ٕٛايتعً ِٝايعاي ٞايؿسْط ٞزقِ 978-68ايؿادز يف (1968 ْٜ٘ٝٛ 12املعدٍ).
 -2نُا ٜكع عً ٢عاتل َدٜس املؤضطات ايتعًَ – ١ُٝٝدٜس اؾاَعَ ١دٜس ايٛسدات ايتعً١ُٝٝ
ٚايبشج ١ٝااليتصاّ عؿغ ايٓعاّ داخٌ ٖر ٙاملؤضطات اؾاَع ١ٝايؿسْط ١ٝاضتٓاداً إىل املاد٠
( َٔ )37قاْ ٕٛايتعً ِٝايعاي ٞايؿسْط )2(ٞآْـ ايرنس.
 -3نُا ٜكع عً ٢عاتل عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ االيتصاّ بايٛادبات املًكا ٠عً ٢عاتل املٛظـ
ايعاّ اييت ميهٔ إ ْرنس َٓٗا االيتصاّ بطًٛن٘ ٚتعبريات٘ َٚعٗس ٙبعدّ إثاز ٠ايػو يد٣
املٓتؿعني غدَات املسؾل َٗٓٚا َسؾل ايتعً ِٝؾعً ٢املٛظـ ايعاّ إ ال ٜأت َٔ ٞايتؿسف
َا هعٌ املٓتؿعني ٜػه ٕٛيف سٝادٚ ٙإذا نإ املٛظـ ايعاّ خازز ْطام املسؾل ٜطرتد
نأؾٌ عاّ سسٜت٘ يف ايتعبري عٔ أ ٟأزاَٚ ٤عتكدات د ١ٜٝٓأ ٚضٝاضٚ ١ٝإٔ وسف املٛظـ
عً ٢ايتؿسف داخٌ املسؾل ايعاّ عٝادت٘ مبا يف ذيو عدّ ازتدا ٤ايػازات ايد ١ٜٝٓذات
املػص ٣ايدٜين ٖٚرا َا اْتٗ ٢إيَ ٘ٝؿٛض اؿه )Remy Schwartz) ١َٛدٛابا عً٢
اضتؿطاز احملهُ ١اإلداز ١ٜايؿسْط ١ٝسَ ٍٛا دا ٤بايدع ٣ٛاملكاَ َٔ ١قبٌ األْطَ( ١ازت-ٛ
 ،)Marteauxأَاّ احملهُ ١املرنٛز ٠طايب ١ايػا ٤قساز ايؿؿٌ ايؿادز عكٗا نُدٜس٠
) (5لمسديج يشعخ مرجق عادل طالب ،الؽسيط في قانؽن الخجمة الجامعية دراسة تحميمية
مقارنة في التذخيعات العخاقية ،مكتبة الدشيؽري ،ط ،5بغجاد ،8158 ،ص.114

) (8السادة ( )15مؼ قانؽن التعميػ العالي الفخندي رقػ 765-46الرادر في  58يؽليو
(5746السعجل).
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ملدزض ١خازد ١ٝبصعِ أْٗا تستد ٟاؿذاب اإلضالَ ٞيف َسؾل ايتعًَ ُٞٝعًٓ ١بريو عٔ
عكٝدتٗا اإلضالَ ١ٝداخٌ َسؾل ايتعًٖٚ ِٝرا ىٌ عٝادتٗا سٝح بسز َؿٛض اؿه ١َٛبإٔ
َبدأ سس ١ٜايعكٝدٚ ٠إٕ نإ َٔ اؿكٛم ايدضتٛزٚ ١ٜايتػسٜع ١ٝيف ؾسْطا ؾإٕ َبدأ عًُاْ١ٝ
ايدٚيٚ ١سٝاد َساؾكٗا ايعاَ ١أٜكا َٔ املبادئ ايدضتٛزٚ ١ٜايتػسٜع ١ٝيف ؾسْطاٚ ،إ َبدأ
ايعًُاْ ١ٝو ٍٛبني املٛظـ ٚبني َا ٜتُتع ب٘ َٔ سس ١ٜايتعبري عٔ عكٝدت٘ ايد ١ٜٝٓداخٌ
ْطام املسؾل ٚبايتاي ٞؾإٕ إبدا ٤املٛظـ أثٓا ٤ممازض ١ايٛظٝؿ ١ٝاْتُا ٙ٤ايدٜين ٚخاؾ١
ازتدا ٤ايػازات املُٝصٜ ٠عترب خطأ ٚظٝؿٜ ٞجري املطا٤ي ١ايتأدٜبٚ ١ٝقد اخر فًظ ايدٚي١
ايؿسْط ٞبٗرا ايسأ.)1(ٟ
ٜٚس ٣ايباسح إٔ فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞنإ غري َٛؾكاً باعتباز ٙتًو ايػازات
املُٝص ٠خطأ ٚظٝؿ ٞأذ تعترب خطأ غدؿٚ ٞنإ َٔ االددز مبذًظ ايدٚي ١ايؿسْطٞ
ايعد ٍٚعٔ زأٖ ٜ٘را يتعبري نٌ طا٥ؿ ١عٔ عكٝدت٘ ايد ١ٜٝٓيف أ ٟبًد ناْت ٚست ٢إٕ ناْت
داخٌ املسؾل ايعاّ أًّٜا ناْت طبٝعت٘.
ادلقصذ الثبوً

واجببث أعضبء هٍئت التذرٌس واألجهزة ادلعبووت يف مصر
ٖٓاى عدد َٔ ايٛادبات املًكا ٠عً ٢عاتل أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚأخسًَ ٣كا٠
عً ٢عاتل األدٗص ٠املعاٚ ١ْٚضٓعسض نٌ ذيو نُا ٜأت: ٞ
أٚالًٚ -ادبات أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف َؿس:
ٖٓاى عدد َٔ ايٛادبات بعكٗا قددٚ ٠ايبعض األخس َٓٗا غري قددٚ ٠ضٓتٛىل
دزاضتٗا يف ؾكستني نُا ٜأت:ٞ

) (5لمسديج مؼ التفريل راجع د .رفعت عبيج سيج ،حخية السمبذ في مخفق التعميػ ،دراسة
تحميمية ونقجية ألحكام القزاء اإلداري في فخندا ومرخ بخرؽص مدالة الدي
اإلسالمي ،دار الشيزة العخبية ،دون سشة طبع ،ص 65وص  ،78نقال عؼ سخى

حارث الذاوي ،الشعام القانؽني لخجمة مؽظفي الخجمة الجامعية (دراسة مقارنة) ،ط،5
مكتبة عجنان لمشذخ والتؽزيع ،شارع الستشبي ،بغجاد ،8151 ،ص.517
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 -1ايٛادبات احملدد:٠
 .1ايتؿسؽ يًعٌُ اؾاَعٚ ،ٞايعٌُ عً ٢خدَ ١اجملتُع ايكٝاّ ٚااليتصاّ بايكٛاْني ٚاألْعُ١
ٚايتعًُٝات ٚااليتصاّ يف احملاقسات ٚايعٌُ عً ٢قبطٗا تكد ِٜتكسٜس ضٓ ٟٛعٔ
األْػط ١ايعًُٚ ١ٝاإلداز ١ٜاييت ٜك ّٛبٗا عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ(.)1

 .2املػازن ١يف أعُاٍ اجملايظ ٚايًذإ ٚاملػٛزات ّ(. )2( )99
 .3سعس إعطا ٤دزٚع خؿٛؾٚ ١ٝعدّ دٛاش َطا٤ي ١املٗٓ ١خازز اؾاَع ١أ ٚداخًٗا يف
غري أٚقات ايدٚاّ د ٕٚتسخٝـ َٔ زٝ٥ظ اؾاَع ،١نُا ال هٛش ألعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ايكٝاّ بعٌُ َٔ أعُاٍ اـرب ٠أ ٚإعطا ٤اإلضتػاز ٠يف َٛقٛع َعني إال

برتخٝـ َٔ زٝ٥ظ اؾاَع.)3(١

 .4سعس االغتػاٍ يف ايتذاز ٠أ ٚاالغرتاى يف إداز ٠عٌُ ػاز ٟأَ ٚاي ٞأ ٚؾٓاعٞ
ّ(.)4()104
 .5نُا ال هٛش ألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إيكا ٤دزٚع يف غري داَعتِٗ أ ٚاإلغساف عًَ ٢ا
تعط ٞبٗا َٔ دزٚع إال برتخٝـ َٔ زٝ٥ظ اؾاَعٚ ١إٔ ٜه ٕٛايتدزٜظ ٚاإلغساف
عًَ ٢طت ٣ٛايدزاض ١اؾاَع.)5(١ٝ

) (5السؽاد ( )76/75/74/73مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة
(5758السعجل).
) (8السادة (/56ب) مؼ نعام ىيئة التجريذ في الجامعة األردنية التي تقابل السادة ( )77مؼ
قانؽن تشعيػ الجامعات رقػ  27لدشة ( 5758السعجل) سالفة الحكخ اعمى.

) (1السؽاد ( )511و( )511مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة
(5758السعجل).

) (2السادة ( )512مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة (5758السعجل).

) (3السؽاد ( )515و( )518مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة
(5758السعجل).
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 -2ايٛادبات غري احملدد:٠
ٖٓاى عدد َٔ ايٛادبات ايػري قدد ٠تكع عً ٢عاتل أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاييت
َٓٗا:
 .1قسٚز ٠االيتصاّ بايكٚ ِٝايتكايٝد اؾاَع ١ٝاألؾ َٔٚ ١ًٝاألَجً ١عً ٢ذيو ايتصاّ َٛظـ
اـدَ ١اؾاَع ١ٝبايطًٛى ايكٚ ِٜٛعدّ ايتؿ ٙٛبهًُات غري ال٥ك ١أ ٚايٓكٌ َٔ املؤيؿات
ايعًُ ١ٝد ٕٚاإلغاز ٠اىل َؤيؿٗٝا (االضتالٍ ايعًُ.)1()ٞ
 .2هب إٔ ٜه ٕٛايعك ٛقُٛد ايطريٚ ٠سطٔ األخالم ٚايطًٛى اضتٓادًا
املاد .)2/66()2(٠نُا ٜتعني عً ٢عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ االيتصاّ باالَتشإَٗٓٚ ،ا
ايتؿشٝحٚ ،ايعٌُ بايهْٛرتٚ ،ٍٚؾٓ ١األض ١ً٦يف قَ ٤ٛا نػؿت عٓ٘ ايتشكٝكات َٔ
أخطاٜ ٤كع ؾٗٝا ايعدٜد َٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٜٚ ،تعني عًٜ َٔ ٢كع اَتشإ
ايطًبَ ١ساعاتٗا

(.)3

ثاْٝاًٚ -ادبات األدٗص ٠املعا :١ْٚايصاّ قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿس ٟأعكا٤
األدٗص ٠املعا ١ْٚبايعدٜد َٔ ايٛادبات احملدد ٠ايٛازد ٠عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،ؾكال عٔ
ايتصاَ٘ بايكٚ ِٝايتكايٝد اؾاَعٚ ١ٝايعٌُ عً ٢بجٗا يف زٚح ْٚؿٛع ايطًب َٔٚ ١اِٖ
ايٛادبات َا ٜأت: )4(ٞ

أًٜ -تصّ املبعٛخ بككا ٤املد ٠احملدد ٠بٗا بعد ايعٛد َٔ ٠اؿؿ ٍٛعً ٢ايدزد ١ايعًُ١ٝ
ٖٚرا االيتصاّ ال ٜتشكل اال إذا عٌُ املبعٛخ غدَ ١اؾٗ ١اييت أٚؾدت٘ ؾعال ّ(.)90
) )5مرجق عادل طالب ،الؽسيط في الخجمة الجامعية دراسة تحميمية مقارنة في التذخيعات
العخاقية ،مرجر سابق ،ص.114

) (8السادة ( )8/44مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة ( 5758السعجل).
) (1لمسديج مؼ التفزيل حؽل واجبات أعزاء ىيئة التجريذ غيخ السحجدة يشعخ د .محسؽد
أحسج طو ،حقؽق وواجبات أعزاء ىيئة التجريذ واألجيدة السعاونة والعامميؼ بالجامعة،

مشذاة السعارف ،ط ،8114 ،5ص.44-37
) (2السؽاد ( )535/531/517/45/526/515/526/527/511/538/512/71مؼ
قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة ( 5758السعجل).
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ب -سعس االغتػاٍ بايتذاز.)104(ّ ٠
ز -نُا ال هٛش يًُعٝدٚ ٜٔاملدزضني إيكا ٤ايدزٚع يف غري اؾاَع ١اييت ٜتبعْٗٛا ّ(.)152
د -ال هٛش املعٝدٚ ٜٔاملدزضني املطاعد ٜٔايتطذ ٌٝيًشؿ ٍٛعً ٢دزد ١داَع ١ٝيف غري
ؽؿـ أقطاَِٗ (.)149
ٚظٛاز ايٛادبات املٓؿٛف عً ٘ٝيف قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿس ٟزقِ ()49
يطٓ(1972 ١املعدٍ) ،ضٛا ٤أناْت ألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ أ ٚاألدٗص ٠املعا ١ْٚىكع يف
َؿس يًٛادبات ٚاحملعٛزات املٓؿٛف عًٗٝا يف املادَ )77/76( ٠ع َساعا ٠طبٝع١
ٚظٝؿت٘ ٚاملسؾل ايرٜ ٟعٌُ ؾ ٘ٝنُا ضبل ايكٚ ،ٍٛبايتاي ٞال ىكع يبعض ايٛادبات اذا
ناْت تتعازض َع ٚظٝؿت٘ ٚػدز اإلغاز ٠إٔ َٔ بني تًو ايٛادبات إٔ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
يف اؾاَعات املؿس ١ٜغري َكٝد بأٚقات عٌُ قددَ ٠جٌ بك ١ٝاملٛظؿني ايعاَني بٌ ٜالسغ
أْ٘ ًَتصّ ؾكط يف األٚقات احملدد ٠يًدٚاّ ٚايكا ٤قاقسات٘ ٚدزٚض٘ عً ٢طالب٘ َامل ٜهًـ
بأَٛز أخس ٣تٓطذِ َع ٚظٝؿت٘ نأَٛز تهًٝؿ٘ بأعُاٍ إدازٚ ١ٜإىل غري ذيو(ٚ )1تربش اِٖ
ايٛادبات مبا ٜأت:ٞ
 ًٜتصّ بأدا ٤أعُاي٘ ايٛظٝؿ ١ٝبٓؿط٘ ٚبدق٘ ٚأَاْ ١نريو ٚادب اؿؿاظ عً ٢املاٍ ايعاّٚؾٝاْت٘ ٚٚادب إطاع ١ايسؤضا ،٤ؾكال عٔ احملعٛزات اييت ْـ عًٗٝا قاْ ٕٛايعاًَني
املدْٝني زقِ 47يطٓ(1987 ١املعدٍ) .
ادلقصذ الثبلث

واجببث مىظف اخلذمت اجلبمعٍت يف العراق
ٖٓاى عدد َٔ ايٛادبات ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَعٚ ١ٝأخس ٣يف قإْٛ
اْكباط َٛظؿ ٞايدٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ ٚهب عًَٛ ٢ظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝايكٝاّ بٗا بؿؿت٘
) (5لمسديج مؼ التفريل حؽل عجم التدام عزؽ ىيئة التجريذ في الجامعة السرخية بؽاجبات
ال تشدجػ مع وظيفتو يشعخ د .ثخوت عبجالعال أحسج ،إجخاءات السداءلة التأديبية
وضساناتيا ألعزاء ىيئة التجريذ ،دار الشذخ والتؽزيع ،جامعة أسيؽط،5773 ،
ص.88
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إسد ٣ؾ٦ات املٛظـ ايعاَني أٜكاٚ ،بتذٓب احملعٛزات نُا ضٓس ٣يف ايؿسع ايجاْٖ َٔ ٞرا
املطًب ٚبريو ضٓتٛىل ٖر ٙايٛادبات نُا ٜأت: ٞ
أٚالً -ايٛادبات ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع: ١ٝ
ٚتػٌُ ايعدٜد َٔ ايٛادبات ضٛاَ ٤ا تعًل َٓٗا اػا ٙاملؤضط ١ايتعً ١ُٝأ ٚاػاٙ
عٌُ ايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝإىل غري ذيو ٚاييت ضٓرنسٖا يف عدد َٔ ايؿكسات نُا ٜأت:ٞ
أ -ايتصاّ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝبايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚايتكايٝد اؾاَعٖٞٚ :١ٝ
اييت تعد دٖٛس ايتصاّ َٛظـ اـدَ ١بٛادبات ٚظٝؿت٘( )1عً ٢ايسغِ َٔ عدّ ؼدٜد
ايتكايٝد اؾاَع ١ٝبػهٌ قدد .

ب -ايكٝاّ بايبشٛخ ايعًُٚ :١ٝتػٌُ إدسا ٤ايبشٛخ يف ناؾ ١املٓاٖر ٚسطب االختؿاف
يتطٜٛس املؤضط ١ايعًُٚ ١ٝايتعاَ ٕٚع َؤضطات أخس٣

)2(.

زٚ -ادبات إداز :١ٜاييت تهًـ ايٛشاز ٠بٗا أ ٚاملؤضط ١ايعًُ ١ٝاييت ٜعٌُ بٗا ٖٚرا َا
ْؿت عً ٘ٝايؿكس َٔ )2/1( ٠املاد ٠زابعاً َٔ تعًُٝات ٖٝهٌ عٌُ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
زقِ 72يطٓ.1993 ١
د -تكد ِٜتكازٜس ضًٜٓ :١ٜٛصّ عك ٛاهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝأٜاً ناْت دزدت٘ املدزع أ ٚاألضتاذ
أ ٚاألضتاذ املطاعد بتكد ِٜتكازٜس نٌ ؾؿٌ مبا أعدَٚ ٙا أنًُ٘ َٔ َؿسدات َٚا
اعرتقت٘ َٔ َػهالت(.)3

) (5السادة ( )51مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة ( 8116السعجل).

) (8السادة ( /8ثالثا /سابعا/عاشخا) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة 8116
(السعجل) .

) (1السادة ( )1مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة ( 8116السعجل).
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ٚاإلضٗاّ يف تطٜٛس األقطاّ ايعًُ ١ٝؾهسٜاً

ٚتسبٜٛاً ٚعًُٝاًٚ ،تكد ِٜايدزاضات ٚايبشٛخ ٚايتكازٜس ٚاـطط ٚاملٓاٖر ايدزاض،)2(١ٝ
ٚتٓؿٝراً يًُاد.)3()19( ٠

ز -ايتصاّ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝبايتٛادد ايعًُ ٞيف املؤضط ١اؾاَع ١ٝايعساق :١ٝإذ سدد
ٖرا ايتٛادد مبا ال ٜكٌ عٔ 30ضاع ١أضبٛعٝا(ٚ ،)4إٔ ْؿاب َٛظـ اـدَ ١اؾاَع١ٝ
قد مت ؼدٜد ٙبايٓطب ١يألضتاذ بـ(6ضاعات) تدزٜط ١ٝؾُٝا سدد يألضتاذ املطاعد
بـ(8ضاعات) ٚاملدزع (10ضاعات) ،أَا املدزع املطاعد ( 12ضاعٚ ،)١إىل داْب
ايكٛابط املرنٛز ،٠ؾكال إٔ ٖٓاى عدد َٔ ايتعًُٝات عاؾت َٛقٛع ٖٝهٌ عٌُ
َٛظـ اـدَ ١اؾاَعٚ ،١ٝاييت َٓٗا:
 تعًُٝات ٖٝهٌ عٌُ عك ٛاهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝزقِ ( )72يطٓ.)5(1993 ١ٜالسغ يف ٖرا ايػإٔ إٔ قٛابط قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ ( )23يطٓ١
 2008املعُُ ١مبٛدب نتاب ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ /ٞايدا٥س ٠ايكاْ١ْٝٛ
ٚاإلداز ١ٜذ ٟايسقِ  13860ايؿادز ٠يف  2008/6/25قد استٛت عً ٢ايعدٜد َٔ املجايب
َٓٗا خً ٛدٜبادت٘ َٔ ذنس ايطٓد ايكاْ ْٞٛاير ٟاضتٓدت إي ٘ٝايٛشاز ٠يف اؾدزا
قٛابطٗا تًو إذ بايسدٛع إىل املاد َٔ )19( ٠قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ ( )23يطٓ١
) (5السادة (/8خامدا) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة ( 8116السعجل).
) (8السادة ( )8/5مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة ( 8116السعجل).

) (1السادتيؼ (ثالثا عذخ ،وعذخون) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة
(8116السعجل) ويسكؼ ان ندتخمص مؼ نص السادتيؼ سالفتيؼ الحكخ انو ضسشيا
أحالت التعميسات التي يرجرىا وزيخ التعميػ العالي والبحث العمسي ،مدألة بيان القؽاعج

التفريمية إلى قانؽن الخجمة الجامعية السمغي رقػ ( )528لدشة (5754السمغي) ،إذ
عمى الخغػ ان القانؽن السمغي ،إشارة في السادة السحكؽرة "تبقى التعميسات واألنعسة
الرادرة بسؽجبو نافحة لحيؼ صجو ار ما يمغييا أو يحل محميا".

) (2السادة (/8ثالث عذخ) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة (8116السعجل).

) (3لمسديج يشعخ إلى مرجق عادل طالب ،الؽسيط في قانؽن الخجمة الجامعية دراسة تحميمية
مقارنة في التذخيعات العخاقية ،مرجر سابق ،ص.117
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( 2008املعدٍ) اييت ؽٚ ٍٛشٜس ايتعً ِٝايعاي ٞاؾدزا تعًُٝات ٚيٝظ قٛابط يتطٌٗٝ
تٓؿٝر ايكاْ ٕٛاملرنٛزٚ ،ثاْ ٞتًو املجايب اييت مت تأغريٖا عً ٢ايكٛابط املرنٛز٠
أْٗا ؾدزت بتٛقٝع ٚن ٌٝايٛشاز ٠خالؾا ملا تكتك ٞاملاد َٔ )19( ٠ايكاْ ٕٛاملرنٛز.
 تعًُٝات ٖٝهٌ عٌُ ايباسح يف َسنص ايبشح ايعًُٚ ٞايٛسدات ايبشج ١ٝيف ٚشاز ٠ايتعًِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞزقِ ( )148يطٓٚ ،)1(2002 ١بايسدٛع يًُادتني لد إٔ ٖٓاى تكازب
إذ َا ٖ ٛايٓؿاب ايٛادب إشا ٤االختالف بني قٛابط اـدَ ١اؾاَع َٔ ١ٝدٗٚ ،١ايكٛاْني
ايٛازد ٖٞٚ ٠ايتعًُٝات زقِ  72يطٓٚ ،1993 ١ايتعًُٝات زقِ ( )148يطٓ َٔ2002 ١دٗ١
أخس.٣
أذ ْؿت "ٜهْ ٕٛؿاب ايتدزٜط ٞايباسح يف املسنص أ ٚايٛسد ٠ايبشجَٔ ١ٝ
ضاعات ايعٌُ ايبشجَ ١ٝطاٜٚاً يٓؿاب عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املٛاش ٟي٘ يف املستب ١ايعًُ ١ٝأٚ
املٓؿب اإلدازٜٚ ٟعاٌَ َدٜس املسنص َعاًَ ١ايعُٝد ٜٚعاٌَ َدٜس ايٛسد ٠ايبشجٚ ١ٝزٝ٥ظ
ايكطِ يف املسنص َعاًَ ١زٝ٥ظ ايكطِ ايعًُ ٞيف ايهً.)2( ١ٝ

ْٛٚؾ ٞباملػسع ايعساق ٞإٜساد ْـ تػسٜع ٞيف قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ 23
يطٓ(2008 ١املعدٍ) ميهٔ َٔ خالهلا ٚشٜس ايتعً ِٝايعاي ٞإؾداز تعًُٝات قهُٚ ١زؾ١ٓٝ
تٓعِ عٌُ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝبهاؾ ١دزدات٘ ٚتطا ٟٚبني ايتدزٜطٚ ٞايباسح بدٍ َٔ
املاد َٔ )1/6( ٠قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ ( )23يطٓ(2008 ١املعدٍ) ٚاييت مت
االضتعاق ١عٓٗا بٓـ يف قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝضايؿ ١ايرنس إذ ٜه ٕٛايٓـ املكرتح
(ٜ...تطا ٣ٚايتدزٜط ٞايباسح َع ايتدزٜط ٞغري ايباسح بهٌ اؿكٛم ٚاملصاٜا اييت ٜتُتع
بٗا شَ ً٘ٝايتدزٜط َٔ ٞادٌ االزتكا ٤يف عٌُ ايبشٛخ اييت ته ٕٛـدَ ١ايتعً ِٝذات٘ ٚعدّ
ايتُٝص ؾكط باالضتجٓا ٤عً ٢ضاعات ايعٌُ ايبشج.)ٞ

) (5السادة ( /5ثالثا) مؼ قانؽن التعميسات رقػ( )58لدشة  5771التي حجدت هيكل عسل
عزؽ ىيئة التجريذ.
) (8السادة ( )1مؼ تعميسات هيكل عسل الباحث رقػ ( )526لدشة .8118
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ز -اإلضٗاّ يف األْػط ١اؾاَعٚ :١ٝذيو َٔ خالٍ االغرتاى يف ايٓدٚات ٚاملؤمتسات ٚاؿًكات
ايدزاض ١ٝداخٌ ايعسام ٚخازد٘ (ٚ )1ايكٝاّ بايٛادبات ايعًُٚ ١ٝاألنادمي :١ٝتػٌُ ايكٝاّ
بايدزاضات ايٓعسٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝايتطبٝكٚ ١ٝاملٝداْٚ ١ٝاإلغساف عً ٢ايبشٛخ ٚايسضا.)2(ٌ٥

ش -تٓع ِٝاَتشاْات ايطًبٚ ١إدساٗ٥ا َٚساقب ١سطٔ ضريٖا( :)3تطبٝل ايتعًُٝات االَتشاْ١ٝ
ؾُٝا ٜتعًل بٓطب ايطعٚ ٞاالَتشاْات ايٓٗاٚ ١ٝ٥ؼدٜد َٛاعٝد االَتشاْات ايؿؿً١ٝ
ٚايطٓ ١ٜٛيًدٚز األٚ ٍٚايجاْٚ ٞااليتصاّ مبٛاعٝد االَتشاْات( )4نُا ٜكع عً ٢عاتل َٛظـ
اـدَ ١اؾاَعٚ ١ٝادب عدّ تطسٜب أ ٚإؾػاٚ ٤إذاع ١أ ٚتدا ٍٚأض ١ً٦االَتشاْات بؿٛز٠

غري َػسٚع ١سٝح ٜعاقب َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝاير ٟازتهب ٖرا ايؿعٌ باؿبظ َد٠
ال تصٜد عٔ ضٓٚ ١تػدد ايعكٛب ١إذا نإ َٔ قُٔ أعكا ٤ؾإ االَتشاْات ٚاقعٞ
األض ١ً٦أَ ٚهًـ بٓكًٗا أ ٚاؿؿاظ عًٗٝا أ ٚتػًٝؿٗا أ ٚبرتمجتٗا َد ٙال تكٌ عٔ
7ضٓٛات نُا ٖٓاى دسا ِ٥اعتربٖا املػسع ايعساق ٞكً ١بايػسف(ٚ )5مما ػدز اإلغاز٠
إي ٘ٝإٔ َا قاّ ب٘ املػسع ايعساق َٔ ٞاعتباز َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝايرٜ ٟطاعد يف
ايػؼ يف االَتشاْات أ ٚايتالعب بايدؾاتس االَتشاْ ١ٝأ ٚاألزٚم املطتددَ ١يف اإلداب١
عًٗٝا ٚاعتربٖا دسا ِ٥كً ١بايػسفٜٓ ،عس ايبٓد(أٚالً/ثاْٝا /ثايجا /،زابعا) َٔ قساز
فًظ قٝاد ٠ايجٛز ٠املٓشٌ زقِ ( )132يف (ٚ )1996/11/20املٓػٛز يف دسٜد ٠ايٛقا٥ع
ايعساق ١ٝايعدد ( )3646يف (.)996/12/2

) (5السادة ( )55/8مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ  81لدشة ( 8116السعجل).
) (8السادة ( /8أوال) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ  81لدشة (8116السعجل).

) (1السؽاد ( /8ثامشا) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ ( )81لدشة  8116السعجل.
) (2السؽاد ( )4/3/2/1/8مؼ التعميسات االمتحانية رقػ( )512لدشة  ،8111وكحلغ تعميسات
امتحانات طمبة الجامعة اإلسالمية رقػ ( )5لدشة  ،8118كحلغ تعميسات األسئمة

االمتحانية رقػ ( )16لدشة .5778

( )3ولمسديج مؼ التفاصيل حؽل واجبات أعزاء ىيئة التجريذ إزاء االمتحانات وضؽابط
االمتحانات والترحيح ومؽضؽع األسئمة والمجان وضؽابط العسل في(الكؽنتخول) يشعخ
د .محسؽد أحسج طو ،مرجر سابق ،ص45وما بعجىا.
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نُا ٜكع عً ٢عاتل َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝعدد َٔ ايٛادبات اييت َٓٗا(َ )1ا قاّ
ب٘ املػسع ايعساق ٞاؾٓا َٔ ٞ٥عكاب َٔ ٜك ّٛباألقساب ضٛا ٤أنإ َٛظـ عاّ أَٛ ٚظـ
خدَ ١داَع ١ٝيف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق 111 ٞيطٓ1969 ١يف املاد َ٘ٓ )364( ٠بعكٛب١
اؿبظ َد ٠ال تصٜد عٔ ضٓتني ٚبػساَ ١ال تصٜد عًَ ٢ا٥يت دٜٓاز أ ٚبإسدٖ ٣اتني ايعكٛبتني
ٚيف ساي ١اَتٓع عُداً عٔ ٚادب َٔ ٚادبات ٚظٝؿت٘ َت ٢نإ َٔ غإٔ االَتٓاع إٔ هعٌ
سٝا ٠ايٓاع أ ٚؾشتِٗ أ ٚأَِٓٗ يف خطس.)...
ى -ايعٌُ يف املسانص أ ٚاملهاتب االضتػاز ١ٜاملتدؿؿ ١ايتابع ١يًٛشاز ٠أَ ٚؤضطاتٗا
ايتعًَ ٖٛٚ :١ُٝٝا ْؿت عً ٘ٝاملاد/2(٠ثاْ ٞعػس) َٔ قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ()23
يطٓ( 2008 ١املعدٍ)ٚ ،اؿكٝكْ ١س ٣إٔ ٖرا املسنص أ ٚايعٌُ يٝظ إدبازٖ ٟرا َٔ
داْب أَا َٔ داْب آخس ؾإٕ ايعٌُ ؾ َٔ ٘ٝغأْ٘ شٜاد ٠خربات َٛظـ اـدَ١
اؾاَع.١ٝ
ثاْٝاًٚ -ادبات َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝاألخس ٣املػرتن ١بني املٛظـ ايعاّ َٛٚظـ
اـدَ:١
تكع عً ٢عاتل َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝاألخس ٣عدد َٔ ايٛادبات اييت َٓٗا نُا ٜأت:ٞ
أ -ايٛادبات ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛاْكباط َٛظؿ ٞايدٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ زقِ( )14يطٓ1991 ١
(املعدٍ) ،إذ ًٜتصّ املٛظـ اؾاَع ٞبٗر ٙايٛادبات نَٛ ٕٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝأسد
ؾ٦ات املٛظؿني ايعاَنيٚ ،ميتٓع عٔ احملعٛزات اضتٓاداً إىل املاد َٔ )5(٠ايكاْ ٕٛاملػاز

) (5لمسديج راجع مرجق عادل طالب ،األضخاب السيشي لمعسال وأثاره ،رسالة ماجدتيخ مقجمة
إلى كمية القانؽن جامعة بغجاد ،8113 ،ص ،55وفي فخندا يعج االضخاب تعبيخ عؼ

مبادئ عامة لمقانؽن ،وأنو يجب التؽفيق بيؼ مبجأ الحق باإلضخاب والسبادئ االخخى
التي ليدت أقل احتخاما ،وخاصة مبجأ استسخار السخفق العام "اقخار السؽظفيؼ بجون أي

قيج يدتبعج جدء مؼ الحياة مؼ الخزؽع لمجستؽر ،"....لمسديج يشعخ مارسؽ لؽنغ ,بيار
دلفؽفية ،بخوسيخ فيل ،واخخون ،الق اخرات الكبخى في القزاء االداري ،ط ،5مجج
السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتؽزيع ،بيخوت ،لبشان ،8117 ،ص.216
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إي ٘ٝآْؿاً ٜٚرتتب عً ٢عدّ ايبعد عٔ احملعٛزات قٝاّ املطؤٚي ١ٝقدٚ ٙضٓؤدٌ ايهالّ عٔ
ذيو يف املكؿد ايجايح َٔ ايؿسع ايجاْ ٞؾُٝا بعد.
ب -نُا ًٜتصّ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝاملتُتع بايتؿسؽ ايعًُٚ ٞذيو باالضتٓاد إىل املاد٠
(/7زابعاً)َٔ قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ  23يطٓ( 2008 ١املعدٍ) بايٛادبات اآلت:١ٝ
 .1إلاش عح عًُٚ ٞاسد يف األقٌ يف َٛقٛع تؿسغ٘ ٚإٔ ٜكدّ َا ٜجبت قبْ ٍٛػس ٙيف
فً ١عًُ.١ٝ
 .2إيكا ٤قاقس ٠يف ايكطِ ا ٚايهً ١ٝعٔ طبٝع ١عًُ٘ خالٍ َد ٙايتؿسؽ ٚاإللاش.
 .3إيكا ٤قاقس ٠يف ايكطِ ا ٚايهً ١ٝعٔ طبٝع ١عًُ٘ خالٍ َد ٙايتؿسؽ ٚاإللاشات اييت
سككٗا يف تًو ايؿرتٚ ٠تكد ِٜتكسٜس عٔ نٌ ذيو.
 .4تكد ِٜتكسٜس نٌ ( )3اغٗس عٔ َساسٌ إلاش ايبشح ٚايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ ايٗٝا يف عج٘
إىل اؾٗ ١املػسؾ.)1(١
ز -نُا ٜكع عً ٢عاتل األضتاذ املتُسع ايكٝاّ بايٛادبات اآلت: ١ٝ
 .1ايتدزٜظ ٚإيكا ٤احملاقسات املٓٗذٚ ١ٝغري املٓٗذٚ ١ٝاإلضٗاّ يف ايتأيٝـ ٚايرتمج١
ٚإعداد املٓاٖر ايدزاض. ١ٝ
()2

 .2إبدا ٤املػٛز ٠يف فًظ ايكطِ أ ٚايهً ١ٝأ ٚاؾاَع ١يف نٌ َا ٜتعًل بػؤْٗٚا
ٚاإلغساف عً ٢زضاٚ ٌ٥أطسٚسات ايدزاضات ايعًٝا.

دًٜ .تصّ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝاجملاش دزاضٝاً اضتٓاداً ألسهاّ املاد/50( ٠أٚالً)َٔ قإْٛ
اـدَ ١املدْ ١ٝزقِ ( )24يطٓ1960 ١املعدٍ بعدد َٔ ايٛادبات نُا ٜأت:ٞ
 .1تكد ِٜنؿاي ١عكاز ١ٜأ ٚنؿاي ١غدـ قأَ تتكُٔ َا ٜعادٍ مجٝع ايٓؿكات ٚايسٚاتب
املؿسٚؾ ١عًٗٝا خالٍ َد ٠إداشت٘ ايدزاض.١ٝ
) (5السادة ( )51مؼ تعميسات التفخغ العمسي رقػ ( )548لدشة(.)8117
) (8السادة ( )3مؼ تعميسات تشعيػ وضع األستاذ الستسخس رقػ ( )545لدشة .8151
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ٜ .2كع عً ٢عاتل املٛظـ اجملاش دزاضٝا اؿؿ ٍٛعً ٢ايػٗاد ٠املتعاقد عًٗٝا داخٌ
ايعسام أ ٚخازد٘ ٚيف ساي ١ؾػً٘ تطرتد نٌ ايسٚاتب ٚاملدؿؿات املؿسٚؾ ١عًٗٝا
َامل ٜه ٕٛضبب ايؿػٌ املسض ق ٠ٛقاٖس.٠
ٖـ -ايتصاّ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝايرٜ ٟػػٌ َٓؿب ٚشٜس أ ِٖ َٔ ٚبدزدتِٗ ٚٚنالِٗ٥
أ َٔ ٚايرٜ ٜٔػػً ٕٛدزد ١خاؾ ١نسٝ٥ظ اؾاَعٚ ١املدزا ٤ايعاَني  َٔٚبدزدتِٗ
بتكد ِٜتكسٜس ايهػـ عٔ ايرَ ١املاي ١ٝاضتٓاداً يًُاد َٔ )17(٠قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓصاٖ١
زقِ( )30يطٓ.)2011( ١
الفرع الثبوً

صىر ادلخبلفبث االوضببطٍت
تتٓٛع ؾٛز املدايؿ ١االْكباط ١ٝسطب طبٝع ١نٌ دٚي َٔ ١ايدٚ ٍٚيف سايْ ١ـ
املػسع عً ٢ؾٛز تًو املدايؿ ١االْكباط ١ٝؾٗ ٞال تعد ٚإٔ ته ٕٛفسد أَجً ١ألٕ املدايؿ١

ٚازد ٠عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ال اؿؿس( َٔٚ )1ايؿعب سؿس تًو املدايؿ ١يف قايب تػسٜعٞ
قدد ٚداَد َٔٚ ،ثِ ٜكع عً ٢عاتل ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜتكدٜس( )2تًو املدايؿٚ ١تهٝٝؿٗا َٔ
َهإ إىل آخس  َٔٚشَإ إىل آخس ألْ٘ قد تعترب كايؿ ١اْكباط ١ٝيف ٚقت َا يف سني تعترب
عُال َباسا يف ٚقت آخسٖٚ ،هرا دا٤ت غايب ١ٝاألْعُ ١االْكباط ١ٝاـاؾ ١مبٛظؿ ٞاـدَ١
اؾاَع ١ٝخاي َٔ ١ٝتكٓني املدايؿات االْكباط ١ٝتًو َٚتٓٛع سطب طبٝع ١تًو ايدٍٚ
ٚضٓتٓا ٍٚدزاض ١نٌ ذيو بػ َٔ ٞايتؿؿ ٌٝنُا ٜأت:ٞ
ادلقصذ االول

يف فروسب
َٔ خالٍ زدٛعٓا إىل قاْ ٕٛايتعً ِٝايعاي ٞايؿسْط ٞزقِ 978-68ايؿادز يف 12
ٜٛي( 1968٘ٝاملعدٍ) ،السعٓا إٔ ٖٓاى عدد َٔ ايٓؿٛف اييت ميهٔ َٔ خالهلا ايتعسف
) (5د .ىيثػ حميػ غازي ،مرجر سابق ،ص.53

) (8د .دمحم فؤاد عبج الباسط ،القانؽن اإلداري ،دار الفكخ ،الجامعة اإلسكشجرية ،دون سشة
نذخ ،ص.517
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عً ٢عدد َٔ ؾٛز املدايؿ ١ايتأدٜب ١ٝاييت تهُٔ يف ْؿٛف املٛاد(َٔ )37/35/34
ايكاْ ٕٛضايؿ ١ايرنس ،ؾكد ْؿت املاد َٔ )34( ٠قاْ ٕٛايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢إٔ (ٜتُتع
أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ باضتكالهلِ ايتاّ ٚممازض ١سسٜاتِٗ يف ايتعبري أثٓا ٤ممازضٚ ١ظا٥ؿِٗ
ايتعًٚ ١ُٝٝايبشج ١ٝبػسط َساعاَ ٠ا تؿسق٘ ايتكايٝد اؾاَعٚ ١ٝايٓؿٛف ايكاْ،١ْٝٛ
ٚاملٛقٛعٚ ١ٝايتطاَح)ٖٚ ،را ٜعين إٔ احملٛز األضاض ٞيًُدايؿ ١ايتأدٜب ٖٞ ١ٝاحملاؾع١
عً ٢ايتكايٝد اؾاَعٚ ،١ٝايتؿسف مبٛقٛع ١ٝد ٕٚاالنرتاخ باملٓاؾع ٚاألغساض ايػدؿ١ٝ
ٖٚرا َا ْؿت عً ٘ٝاملاد َٔ)57( ٠ايكاْ ٕٛزقِ 52-84ايؿادز يفٜٓ26اٜسٚ ،1984يف إطاز
املاد )34( ٠اير ٟؾسقت عً ٢عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ايتطاَح ٚايتؿسف مبٛقٛع ، ١ٝلد
املاد َٔ )36( ٠ايكاْ ٕٛذات٘ ( )1قد أقست ٚبؿٛزٚ ٠اقش ١أْ٘ َٔ غري املال ِ٥ممازض ١أٟ
غهٌ َٔ أغهاٍ ايرتٜٚر ٚايدعا ١ٜداخٌ اؾاَع ١أ ٚاملؤضط ١ايعًُٚ ١ٝقسٚز ٠االبتعاد عٔ

أ ٟتأثري ضٝاض ٞأ ٚاقتؿاد ،)2()ٟنُا ٜعد َدٜس املؤضطات ايعًُٚ ١ٝاؾاَعات ايؿسْط١ٝ
َٚدٜس ايٛسدات ايبشجٚ ١ٝايتعً ،١ُٝٝبدٚزَ ٙطؤٚال عٔ سؿغ ايٓعاّ داخٌ ٖر ٙاملؤضط١
اؾاَع ١ٝيف إطاز ايكاْٚ ٕٛايًٛا٥ح ايعاَٚ ١ايًٛا٥ح ايداخً ،١ٝبُٓٝا ْالسغ املاد )37( ٠قد
قسزت إٔ األؾعاٍ اييت تعهس ؾؿ ٛايٓعاّ اؾاَع َٔ ٞقبٌ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ تؤد ٟإىل
تعسق٘ يًُطا٤ي ١ايتأدٜب ١ٝإذ دا ٤ؾ (٘ٝإٔ نٌ ؾعٌ أ ٚايتشسٜض عً ٢ازتهاب ؾعٌ َٔ
غأْ٘ إٔ ميجٌ اعتدا ٤عً ٢اؿسٜات أ ٚايٓعاّ ايعاّ داخٌ اؾاَعٜ ١عسض َٔ ازتهب٘
يًُطا٤ي ١ايتأدٜبَ ٖٛٚ ،)١ٝا ْؿت عً ٘ٝاملاد َٔ3/27 ٠قآْٜ26 ٕٛاٜس  1984اييت قسزت
إٔ زٝ٥ظ اؾاَعَ ١طؤ ٍٚعٔ سؿغ ايٓعاّ داخٌ اؾاَع. ١
نُا تبني إٔ ؾٛز املدايؿ ١يف ؾسْطا البد يٓا َٔ اإلغاز ٠إىل إٔ اؾٗ ١املدتؿ١
بتشسٜو ايدعْ ٖٞ ٣ٛؿطٗا اؾٗ ١اييت ٚقعت ؾٗٝا املدايؿ ١ايتأدٜب.)3(١ٝ

) (5السادة ( )14مؼ قانؽن التعميػ العالي الفخندي رقػ  657-46الرادر في 58يؽنيو
(السعجل).

) (8د .صبخي دمحم الدشؽسي ،الشعام التأديبي االعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات(دراسة
مقارنة) ،مرجر سابق ،ص.53
) (1السادة ( )1مؼ مخسؽم اإلجخاءات الفخندي  51يؽليو (5778السعجل).
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ادلقصذ الثبوً

يف مصر
بإَعإ ايٓعس يف قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿس ١ٜزقِ 49يطٓ( 1972 ١املعدٍ)،
ٜالسغ إٔ املدايؿ ١ايٛسٝد ٠اييت سدد هلا املػسع دصا ٤قدد ٖ ٞتًو املتعًك ١بإعطا٤
ايدزٚع اـؿٛؾ ١ٝمبكابٌ أ ٚدَ ٕٚكابٌ ،إذ أٚدب املػسع تٛقٝع عكٛب ١ايعصٍ يف ساي١
ثبٛتٗا عً ٢عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املستهب املدايؿ ١ايتأدٜب ١ٝتًو إذ ْـ (نٌ ؾعٌ ٜصزٟ
بػسف عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ أ َٔ ٚغأْ٘ إٔ ميظ ْصاٖت٘ -ايؿكس ٠األخريْ َٔ ٠ـ
املاد َٔ110٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿسٚ ،ٟاجملًظ ايتأدٜيب ضًط ١تكدٜس ١ٜنبري،)1(٠
 َٔٚأَجً ١األؾعاٍ املصز ١ٜبايػسف ٚاملاض ١بايٓصاٖ ١نإقاَ ١عالقَ ١ػبَ ١ٖٛع ايطايبات أٚ
ايتصٜٚس يف ْتا٥ر االَتشاْات) ٚتعد ايؿكس ٠األخريْ َٔ ٠ـ املاد ٖٞ110 ٠ايٛسٝد ٠املكٓٓ،١
ٚذيو ألٕ املػسع املؿس ٟمل ٜعُد إىل تكٓني املدايؿات ايتأدٜب ١ٝألْٗا متجٌ عا٥كا أَاّ

دٗ ١اإلداز ٠ؾكال عٔ املدايؿات اييت ته ٕٛبعكٗا ذات طابع أخالق ٞيبعض ايٛادبات(،)2
ٚإٔ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ َجًُا ًٜتصّ بايٛادبات املٓؿٛف عًٗٝا يف قاْ ٕٛتٓعِٝ
اؾاَعات املؿس ٖٞٚ ٟاييت تؿسض عً ٘ٝايكٝاّ بعٌُ إهابَ ٖٞٚ ٞا ْؿت عًْ ٘ٝؿٛف
) (5حكػ السحكسة اإلدارية العميا الطعؼ رقػ 5217لدشة  84ق بجمدة  ،5764/5/11مج
لدشة  ،315ص ،152كسا ان ىشاك استثشاء بحيث ان الخئيذ الجامعة ونؽاب رئيذ
الجامعة وأميؼ السجمذ األعمى ال يخزعؽن لمسجمذ التأديبي بل إلى لمجشة الثالثية

التي نرت عميو السادة 558مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي ،واستثشاء مؼ نص

السادة  517ال تكؽن مدائمتيػ األعمى الشحؽ االتي " يذكل رئيذ السجمذ األعمى
لمجامعات بشاء عمى عخض رئيدية لجشة ثالثية مؼ بيؼ أعزائو لتحقيق الؽقائع
السشدؽبة إلى احج رؤساء الجامعات أو نؽابيػ أو أميؼ السجمذ األعمى لمجامعات وليحه

المجشة ان تدتعيؼ بسؼ تخاه مؼ أساتحة كميات الحقؽق أو الخبخاء الفشييؼ الستيفاء ما تخاه
الزما وال يجؽز لمسعخوض أمخه حزؽر جمدو السجمذ عشج نعخ مؽضؽعو ويعخض
رئيذ السجمذ نتيجة التحقيق عمى الدمطة السخترة بالتعيؼ التخاذ ما تخاه مشاسبا،

السادة مكخراه مزافة بالقانؽن رقػ 528لدشة 5772السذار إليو.

) (8د .عبج الحميػ عبج الفتاح عبج البخ ،الزسانات التأديبية في الؽظيفية العامة ،دراسة
مقارنة ،رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى جامعة القاىخة ،5756 ،ص88ومابعجىا.
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املٛاد َٔ  َٔ99-95قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿسٚ ٟيف ْؿظ ايٛقت عً ٘ٝػٓب ايكٝاّ
بعٌُ ضًيب َ ٖٞٚا ميتٓع عً ٘ٝايكٝاّ بؿٛزَ ٠طًك ١بتًو احملعٛزات َجٌ إعطا ٤دزٚع
خؿٛؾ ،١ٝنُا ال ميهٔ َباغس ٠بعض األعُاٍ إال برتخٝـ َٔ ايطًطات اؾاَع١ٝ
املؿسٖٚ ،١ٜر ٙاحملعٛزات ْؿت عًٗٝا ْؿٛف املٛاد ( َٔ )104-100قاْ ٕٛتٓعِٝ
اؾاَعات املؿس.)1(ٟ

نُا إٔ يسٝ٥ظ اؾاَع ١إٔ ميٓع أ ٟعك َٔ ٛأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ أ ٟعٌُ
ٜس ٣أْ٘ ٜتعازض َع ٚادبات٘ ايٛظٝؿٚ ،١ٝظٛاز ايٛادبات ٚاحملعٛزات املٓؿٛف عًٗٝا
يف قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ٚايطابل اإلغاز ٠إي ،٘ٝؾإٕ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ىكع يًٛادبات
()2
ٚاحملعٛزات املٓؿٛف عًٗٝا يف قاْ ٕٛايعاًَني املؿس ٟاملٓؿٛف عًٗٝا يف()77/76

َع َساعا ٠طبٝعٚ ١ظٝؿت٘ ٚاملسؾل اؾاَع ٞايرٜ ٟعٌُ ؾٚ )3(٘ٝميهٔ إٔ ْك ٍٛإٔ املدايؿات
ايٛظٝؿ ١ٝايعاَ ١ميهٔ إٔ تٓدزز ؼت بٓد اـسٚز عً ٢ايتكايٝد اؾاَعٚ ١ٝاَتٗإ نساَ١
ايٛظٝؿٚ ١اإلضا ٠٤إيٗٝا بايػتاٚ ِ٥ايطباب ٚغريٖا.

) (5السؽاد ( )512-511مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة
(5758السعجل) ،والسؽاد (565و )565مؼ لالئحة التشفيحية القانؽن رقػ(551لدشة
 )5745بذان إعادة تشعيػ األزىخ ،وججيخ باإلشارة انو يحعخ السداىسة في الذخكات
مؼ قبل أعزاء ىيئة التجريذ أال بتخخيص برفة استثشائية لسداولة ميشتيػ خارج
الجامعة وبذخط ان ال يتعارض ىحا الذخط مع الؽاجبات الجامعية وحدؼ أدائيا وال مع

القؽانيؼ والمؽائح السعسؽل بيا في مداولة السيشة ويجؽز سحب ىحا التخخيص اذا ما

خؽلفت شخوط أو تعارض مع مقتزيات العسل وال يجؽز السخخص ان يعسل في دعؽى
ضج جامعتو بؽصفو محاميا ،كسا ال يجؽز االشتخاك في عسل تجاري أو مالي أو
صشاعي أو يجسعؽا بيؼ وظيفتيػ أو أي عسل ال يتفق وكخامو ىحه الؽظيفية.

) (8السادة ( )55/54مؼ قانؽن العامميؼ السجنييؼ بالجولة رقػ  25لدشة (5756السعجل).
) (1بحيث ان عزؽ ىيئة التجريذ بسرخ غيخ مقيج بأوقات العسل حيث يمتدم يمدم
بالحزؽر إلى ساعات السحاضخات السحجدة لو ،وذلغ في حالو عجم تكميفو باي عسل
اخخ ،لمسديج يشعخ د .ثخوت عبج العال أحسج ،مرجر سابق ،ص.88
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ٚإٕ االْكطاع عٔ ايعٌُ ٜعد كايؿ ١تأدٜبٚ ١ٝؾل ْـ املاد َٔ )117( ٠قإْٛ

تٓع ِٝاؾاَعات املؿسٚ )1(ٟيف ساي ١إٔ ٜعٛد ٜٚكدّ عرزاً َكبٛالً أ ٚإٔ ته ٕٛي٘ ق ٠ٛقاٖس٠
متٓع٘ عٔ اؿكٛز إىل ايعٌُ ؼطب َد ٠االْكطاع نإداش ٠خاؾ ١مبستب يف ايػٗس ٜٔاألٚيني
ٚبدَ ٕٚستب األزبع ١اغٗس ايتايٚ ١ٝذيو خالٍ َد ٙايطت ١األغٗس األٚىل الْكطاع٘ ،اَا إذا عاد
خالٍ األغٗس ايطت ١املرنٛزٚ ٠مل ٜكدّ عرزاً مل ٜكبٌ ؾٝعترب غٝاب٘ اْكطاعاً ال ٜدخٌ قُٔ
َد ٙاـدَ ١احملطٛب ١يف املعاؽ ٚال قُٔ املد ٠املٓؿٛف عًٗٝا يف املادتني(/69أٚالً)
/70(ٚأٚالً) ٚذيو د ٕٚإخالٍ بكٛاعد ايتأدٜب ٚال هٛش ايرتخٝـ ي٘ َٔ بعد يف اعاز ٠ا١َُٗ ٚ
عًُ ١ٝأ ٚإداش ٠تؿسؽ عًُ.ٞ
ادلقصذ الثبلث

يف العراق
هب إٔ ْعًِ يف اي ١ًٖٛاألٚىل إٔ ايكاعد ٠اييت ؼهِ ايعسام ٚايد ٍٚاملكازْ ١بػإٔ
املدايؿ ١االْكباط ١ٝأْٗا ال ؽكع ملبدأ (ال دسمي ١إال بٓـ) املعُ ٍٛب٘ يف ايكإْٛ

اؾٓا ،ٞ٥عً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد ؾًٚ ١ثٝك ١بني املدايؿ ١االْكباطٚ ١ٝاؾٓاٚ )2(١ٝ٥تهُٔ ٖرا
ايؿً َٔ ١خالٍ إ املدايؿ ١االْكباط ١ٝتتؿٌ بطًٛى املٛظـ ايعاّ يف سني إ اؾسمي١

اؾصا ١ٝ٥تتعًل غسٚز ايؿاعٌ عً ٢ايك ِٝايطا٥دٚ ٠اقرتؾ٘ ؾعٌ فسّ بٓـ ايكاْٚ ٕٛهلا
عكٛبات قددٖٓٚ ،٠اى عدد َٔ َعاٖس االزتباط ٚاالختالف أٜكاً بني املدايؿ ١االْكباط١ٝ
ٚاؾسمي ١اؾٓاْ ١ٝ٥السغ ٖرا ايرتابط َٔ خالٍ قٝاّ نٌ َٔ املدايؿ ١االْكباطٚ ١ٝاؾسمي١
اؾٓا ١ٝ٥عً ٢أعُاٍ قكٛزٜٚ ٠تٛدب االَتٓاع عٓٗاٚ ،نريو ؽكع املدايؿ ١االْكباط١ٝ
ٚاؾسمي ١اؾٓا ١ٝ٥إلدسا٤ات ايتشكٝلٜٚ ،ػرتط يف االثٓني تٛؾري ناؾ ١ايكُاْات نشل ايدؾاع
ٚايتٓاضب بني ايعكٛبٚ ١اؾصا ،٤نُا ىكعإ االثٓإ يٓعاّ ايعؿ ،ٛأال إٔ ٖٓاى اختالف
بُٗٓٝا َٔ سٝح ايػسع ١ٝؾاؾسا ِ٥اؾٓاَ ١ٝ٥كٓٓ ١بٓـ "ال دسمي ١إال بٓـ" بُٓٝا املدايؿ١
) (5السادة ( )555مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات السرخي رقػ  27لدشة ( 5758السعجل).

) (8لمسديج مؼ التفاصيل يشعخ بياء أحسج سميػ األحسج ،ضسانات السحاكسة التأديبية دراسة
مقارنة ،رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى جامعة عسان األىمية ،8151،ص ،56وكحلغ فائد
مطمق الدميسات ،ضسانات تأديب السؽظف العام في الشعام القانؽني األردني ،رسالة

ماجدتيخ مقجمة إلى جامعة عسان كمية الحقؽق ،8151 ،ص .25
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االْكباط ١ٝال ؼدد بٓـ َٔٚ ،سٝح ايعكٛب ١ؾاألٚىل تهَ ٕٛاض ١سٝات٘ َٚاي٘ ،بُٓٝا
املدايؿ ١االْكباط ١ٝمتظ املسنص ايٛظٝؿ ٞيًُٛظـ ؾكط ٚيف ايعادًٜ ٠ذأ املػسع إىل ؼدٜد
ايٛادبات ٚاحملعٛزات ايٛظٝؿ ١ٝيف املدايؿ ١االْكباط ١ٝتازناً يإلداز ٠ضًط ١تكدٜس ١ٜيف
تهٝـ املدايؿ ١االْكباطٚ ١ٝايعكٛب ١االْكباط ١ٝاملؿسٚق ١عً ٢املٛظـ ،إذ ايكاعد٠
املطًك ٖٞ ١عدّ تكٓني املدايؿات االْكباط ١ٝيطٗٛي ١تهٝـ املدايؿ ١االْكباطٚ ١ٝإٔ َٔ
غإ تكٓني تًو املدايؿات االْكباط ٖٞ ١ٝؾعٛبَٛ ١انب ١املسؾل ايعاّ َٚطتذداتٖ٘ٚ ،هرا
دا٤ت غايب ١ٝاألْعُ ١االْكباط ١ٝخاي َٔ ١ٝتكٓني املدايؿات االْكباطٖ َٔٚ ، ١ٝر ٙاألْعُ١
االْكباط ١ٝاـاؾ ١بؿَٛ ١٦ظؿ ٞاـدَ ١اؾاَع ١ٝؾكد ضبل ٚإٔ ذنسْا بإٔ تأدٜب َٛظـ
اـدَ ١اؾاَع ١ٝىكع يًػسٜع ١ايعاَ ١الْكباط املٛظؿني  ٖٛٚقاْ ٕٛاْكباط َٛظؿ ٞايدٚي١
ٚايكطاع ايعاّ زقِ ( )14يطٓ( )1991( ١املعدٍ) ،اير ٟانتؿت املاد َ٘ٓ )4( ٠برنس ايٛادبات
اييت هب عً ٢املٛظـ االيتصاّ بٗا نأدا ٤أعُاٍ ٚظٝؿت٘ بأَاْٚ ١غعٛز باملطؤٚيٚ ١ٝايتكٝد
مبٛاعٝد ايعٌُ ٚعدّ ايتػٝب عٓ٘ إال بأذٕ ٚاسرتاّ ايسؤضا ٤اذ ٜكع عً ٢املٛظـ اؿكٛز يف
أٚقات ايدٚاّ ايسمس ٞنًٝاً أ ٚدصٝ٥اً ٚإٔ عدّ اؿكٛز ،تتشكل ساي ١ايػٝاب اييت تعد كايؿ١
ؾسو ١ألسهاّ املاد( ٠ثاْٝاً  َٔ )4/قاْ ٕٛاْكباط َٛظؿ ٞايدٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ زقِ ()14
يطٓ( 1991 ١املعدٍ) ٚاييت تعد كايؿ ١إدازٚ )1(١ٜإىل غري ذيو َٔٚ ،داْب اخس ْؿت املاد٠
(ْ َٔ )5ؿظ ايكاْ ٕٛعً ٢بعض احملعٛزات اييت ٜرتتب عً ٢إتٝاْٗا َٔ قبٌ املٛظـ ازتهاب
كايؿ ١اْكباط ١ٝتطتٛدب ايعكاب سٝح وعس عً ٢املٛظـ َا ٜأت:)2(ٞ
أ -اؾُع بني ٚظٝؿتني بؿؿ ١أؾً ٘ٝأ ٚاؾُع بني ايٛظٝؿٚ ١بني أ ٟعٌُ اخس إال مبٛدب
إسهاّ ايكاْ.ٕٛ
ب -عدّ َصاٚي ١األعُاٍ ايتذازٚ ١ٜتأضٝظ ايػسنات ٚايعك ١ٜٛيف فًظ إدازتٗا.

) (5د .خالج رشيج عمي ،واجب السؽظف الحزؽر في أوقات العسل الخسسي وأثار مخالفتو
ذلغ (مؽظف الخجمة الجامعية في العخاق نسؽذجا) ،بحث مشذؽر في مجمة العمؽم

القانؽنية والدياسية ،السجمجة ،2العجد األول ،جامعة كؽيو ،8115 ،ص.8115

) (8السادة ( )3مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع العام رقػ ( )52لدشة
5775السعجل
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )43السنة ()12

133

ٚإىل داْب نٌ ذيو ؾكد أٚزد قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝبعض ايٛادبات اييت ٜرتتب
عدّ االيتصاّ بٗا إخالٍ بٗر ٙايٛادبات ؾٝكع يف كايؿ ١اْكباط ١ٝتطتٛدب قٝاّ
املطؤٚي ١ٝاالْكباط ١ٝملٛظـ اـدَ ١اؾاَع َٔٚ ١ٝؾٛز املدايؿات تًو ايٛازد ٠عً٢
ضب ٌٝاملجاٍ ال اؿؿس ميهٔ إ ْرنس َٓٗا َا ٜأت:ٞ
 عدّ زعا ١ٜايطًب ١ؾهسٜاً ٚتسبٜٛاًٚ ،عدّ اإلضٗاّ يف ايرتمجٚ ،١عدّ ايتٛادد ايعًُ ٞيف َاال ٜكٌ عٔ ( )30ضاع ١يف األضبٛع(ٚ )1عدّ قٝاّ املدزع املطاعد تدزٜظ طًب١
ايدزاضات ايعًٝا ٚاإلغساف عً ٢عٛثِٗ ٚزضا.)2(ًِٗ٥

 عدّ ايتصاّ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝبايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚايتكايٝد اؾاَع. ١ٝاخلبمتـت
بعد االْتٗا ٤عُد اهلل َٔ دزاض ١املدايؿ ١االْكباط ١ٝملٛظـ اـدَ ١اؾاَع١ٝ
تٛؾًٓا إىل ايعدٜد َٔ االضتٓتادات ٚايتٛؾٝات ٚاييت ضٛف ْدزدٗا نُا ٜأت:ٞ
أٚالً :االضتٓتادات
 -1يًُدايؿ ١االْكباطَ ١ٝطُٝات عدٜد ٠ؾؿ ٞؾسْطا تطُ ٢باؾسمي ١ايتأدٜبٚ ١ٝيف َؿس
باملدايؿ ١ايتأدٜبٚ ١ٝيف ايعسام باملدايؿ ١االْكباطَُٗٚ ١ٝا تعددت املطُٝات
ؾاملطُٚ ٖٛ ٢اسد ٜٚدخٌ ؼت إطاز ازتهاب َٛظؿ ١اـدَ ١اؾاَع ١ٝيًُدايؿ١
االْكباط ١ٝتًو.
 -2املدايؿ ١االْكباط ٖٞ ١ٝنٌ ؾعٌ أ ٚاَتٓاع عٔ ؾعٌ ٜؿدز َٔ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع١ٝ
ٜٚػهٌ إخالالً بايٛادبات املًكا ٠عً ٢عاتك٘.

) (5السادة (/8أوال/ثانيا/ثالثا/خامدا/ثامشا/حادي عذخ/ثالث عذخ) مؼ قانؽن الخجمة
الجامعية رقػ ( )81لدشة ( 8116السعجل).

) (8السادة (رابعا /أوال) مؼ قانؽن الخجمة الجامعية رقػ 81لدشة ( 8116السعجل).
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 -3يًُدايؿ ١االْكباط ١ٝزنٓإ ُٖا ايسنٔ املادٚ ٟايسنٔ املعٓ ٟٛنُا تبني يٓا إٔ
اـاقع ٕٛيًٓعاّ االْكباط ٖٛ ٞنالً َٔ األضاترٚ ٠املدزضٚ ٕٛاملدزضٕٛ
املطاعد ٕٚباضتجٓاَ ٤ؿس اييت أخسدت املدزع املطاعد َٔ تًو ايطٛا٥ـ.
 -4تبني يٓا إٔ ٖٓاى عدد َٔ ايٛادبات هب االَتجاٍ هلا َٔ قبٌ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع١ٝ
ٚاييت ته ٕٛغري قددٚ ٠اييت تدخٌ ؼت إطاز اؿسّ اؾاَعٚ ٞقُٔ إطاز َا ٜطُ٢
ايتكايٝد اؾاَع.١ٝ
 -5تبني إٔ ٖٓاى ؾٛز املدايؿ ١االْكباط ١ٝيف ايعسام ٚايد ٍٚاملكازْٚ ١ته ٕٛتًو
املدايؿات غري َكٓٓ ١باضتجٓا ٤املػسع املؿس ٟاير ٟؾسض عكٛب ١ايعصٍ عً٢
املدزع ايرٜ ٟك ّٛبإعطا ٤دزٚع خؿٛؾ.١ٝ
ثاْٝاً :ايتٛؾٝات
ْٛ -1ؾ ٞاملػسع ايعساق ٞؼدٜد َؿطًح (ايتكايٝد اؾاَع ) ١ٝبؿٛز ٠أٚقح نْ ٞتذٓب
تعطـ اإلداز ٠يف بعض اؿاالت يف اضتدداّ ضًطاتٗا ٚبايتايٜ ٞؤد ٟإىل ايٛقٛع يف
عكٛبَ ١كٓع ١تؿسض َٔ قبٌ اؾاَع ١عًَٛ ٢ظـ اـدَ ١اؾاَع.١ٝ
ْٛ -2ؾ ٞاملػسع ايعساق ٞإٜساد ْـ تػسٜع ٞيف قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ  23يطٓ١
(2008املعدٍ) ميهٔ َٔ خالهلا ٚشٜس ايتعً ِٝايعاي ٞإؾداز تعًُٝات قهُٚ ١زؾ١ٓٝ
تٓعِ عٌُ َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝبهاؾ ١دزدات٘ ٚتطا ٟٚبني ايتدزٜطٚ ٞايباسح
بدٍ َٔ املاد َٔ )1/6( ٠قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ ( )23يطٓ(2008 ١املعدٍ) ٚمت
االضتعاق ١عٓٗا بٓـ يف قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝضايؿ ١ايرنس إذ ٜه ٕٛايٓـ املكرتح
(ٜ...تطا ٣ٚايتدزٜط ٞايباسح َع ايتدزٜط ٞغري ايباسح بهٌ اؿكٛم ٚاملصاٜا اييت
ٜتُتع بٗا شَ ً٘ٝايتدزٜط َٔ ٞادٌ االزتكا ٤يف عٌُ ايبشٛخ اييت ته ٕٛـدَ ١ايتعًِٝ
ذات٘ ٚعدّ ايتُٝص ؾكط باالضتجٓا ٤عً ٢ضاعات ايعٌُ ايبشج.)ٞ
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ادلصبدر
أٚالً :ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 -1د .إمساع ٌٝشن ،ٞقُاْات املٛظؿني يف ايتعٝني ٚايرتقٚ ١ٝايتأدٜب ،أطسٚس ١دنتٛزاٙ
َكدَ ١إىل نً ١ٝاؿكٛم داَع ١ايكاٖس.1958 ،٠
 -2بالٍ أَني ش ٜٔايد ،ٜٔايتأدٜب اإلداز ،ٟدزاض ١ؾكٗ ١ٝيف ق ٤ٛأسهاّ احملهُ ١اإلداز١ٜ
ايعًٝا ،داز ايؿهس اؾاَع ،ٞط.2012 ،1
 -3د .ثسٚت عبدايعاٍ أمحد ،إدسا٤ات املطا٤ي ١ايتأدٜبٚ ١ٝقُاْاتٗا ألعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ،داز ايٓػس ٚايتٛشٜع  ،داَع ١أضٛٝط .1995 ،
 -4ضس ٣سازخ ايػا ،ٟٚايٓعاّ ايكاْ ْٞٛـدََٛ ١ظؿ ٞاـدَ ١اؾاَع( ١ٝدزاضَ ١كازْ،)١
طَ ،1هتب ١عدْإ يًٓػس ٚايتٛشٜع ،غازع املتٓيب ،بػداد2013. ،
 -5ضًُٝإ قُد ايطُا ،ٟٚايككا ٤اإلداز –ٟقكا ٤ايتأدٜب ،ى ،3داز ايؿهس ايعسب،ٞ
ايكاٖس.1979، ٠
 -6د .ؾرب ٟقُد ايطٓٛض ،ٞايٓعاّ ايتأدٜيب ألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف اؾاَعات
(دزاضَ ١كازْ ،)١داز ايٓٗك ١ايعسب.2013 ، ١ٝ
 -7د .زؾعت عبٝد ضٝد ،سس ١ٜاملًبظ يف َسؾل ايتعً ،ِٝدزاض ١ؼًْٚ ١ًٝٝكد ١ٜألسهاّ
ايككا ٤اإلداز ٟيف ؾسْطا َٚؿس غؿٛف َطأي ١ايص ٟاإلضالَ ،ٞداز ايٓٗك ١ايعسب،١ٝ
د ٕٚضٓ ١طبع.
 -8دَ .ادد زاغب اؿً ،ٛايككا ٤اإلداز ،ٟايؿٓ ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس.1985،
َ -9ازض ٛيْٛؼ ,بٝاز ديؿٛؾ ،١ٝبسٚضري ؾٚ ،ٌٝاخس ،ٕٚايكسازات ايهرب ٣يف ايككا ٤االداز،ٟ
ط ،1فد املؤضط ١اؾاَع ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،يبٓإ.2009 ،
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 -10دَ .اٖس ؾاحل عال ٟٚاؾبٛزَ ، ٟبادئ ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟدزاضَ ١كازْ ،١داز ايهتب
يًٓػس ٚايتٛشٜع ،املٛؾٌ ،د ٕٚضٓ ١طبع .
َ -11ؿدم عادٍ طايب ،ايٛضٝط يف اـدَ ١اؾاَع ١ٝدزاض ١ؼًَ ١ًٝٝكازْ ١يف ايتػسٜعات
ايعساقَ ،١ٝهتب ١ايطٓٗٛز ،ٟط ،1بػداد 2012. ،
 -12د .قُد ؾؤاد عبد ايباضط  ،ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟداز ايؿهس ،اؾاَع ١اإلضهٓدز ،١ٜدٕٚ
ضْٓ ١ػس.
 -13د .قُد كتاز قُد عجُإ ،اؾسمي ١ايتأدٜب ١ٝبني ايكاْ ٕٛاإلدازٚ ٟعًِ اإلداز٠
ايعاَ ،١دزاضَ ١كازْ ،١داز ايؿهس ايعسب ،ٞط1973. ،1
 -14د .قُد دٛدت املًط ،املطؤٚي ١ٝايتأدٜب ١ٝيًُٛظـ ايعاّ ،املطبع ١ايعامل،١ٝ
ايكاٖس.٠
 -15د .قُد زؾعت عبد ايٖٛاب  ،ايككا ٤اإلداز ،ٟايهتاب األَٓ ،ٍٚػٛزات اؾًيب
اؿكٛق ،١ٝبريٚت.2003 ،
 -16قُٛد أمحد ط٘  ،سكٛم ٚٚادبات أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاألدٗص ٠املعا١ْٚ
ٚايعاًَني باؾاَعَٓ ،١ػا ٠املعازف ،ط.2006 ،1
 -17دٖٝ .جِ غاش ٟسً ،ِٝفايظ ايتأدٜب ،داز ايؿهس ايعسب ،ٞاإلضهٓدز.2010 ،١ٜ
ثاْٝاً :ايسضاٚ ٌ٥األطازٜح:
 -1أمحد ضً ِٝاألمحد ،قُاْات احملانُ ١ايتأدٜب ١ٝدزاضَ ١كازْ ،١زضايَ ١ادطتري َكدَ١
إىل داَع ١عُإ األًٖ.2010،١ٝ
 -2د .خًٝؿ ١ضامل اؾُٗ ،ٞايسقاب ١عً ٢ايتٓاضب بني ايعكٛبٚ ١اؾسمي ١يف فاٍ ايتأدٜب،
أطسٚس ١دنتٛزاَ ٙكدَ ١إىل داَع ١عني مشظ داَع ١ايكاٖس ، ٠د ٕٚضٓ ١طبع .
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 -3طازم ؾٝؿٌ غٓاّ  ،ايعالق ١بني اؾسمي ١ايتأدٜبٚ ١ٝاؾسمي ١اؾٓا ،١ٝ٥زضايَ ١ادطتري
َكدَ ١اىل داَع ١ايٓذاح ايٛطْٓ، ١ٝابًظ ؾًططني.2016 ،
 -4د .عبد اؿً ِٝعبد ايؿتاح عبد ايرب ،ايكُاْات ايتأدٜب ١ٝيف ايٛظٝؿ ١ٝايعاَ ،١دزاض١
َكازْ ،١زضايَ ١ادطتري َكدَ ١إىل داَع ١ايكاٖس.1978 ،٠
 -5ؾا٥ص َطًل ايطًُٝات ،قُاْات تأدٜب املٛظـ ايعاّ يف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛاألزدْ،ٞ
زضايَ ١ادطتري َكدَ ١إىل داَع ١عُإ نً ١ٝاؿكٛم.2013 ،
َ -6ؿدم عادٍ طايب  ،اإلقساب املٗين يًعُاٍ ٚأثاز ،ٙزضايَ ١ادطتري َكدَ ١إىل نً١ٝ
ايكاْ ٕٛداَع ١بػداد.2005 ،
ثايجاً :ايبشٛخ ٚايدٚزٜات
 -1د .خايد زغٝد عًٚ ،ٞادب املٛظـ اؿكٛز يف أٚقات ايعٌُ ايسمسٚ ٞأثاز كايؿت٘
ذيو (َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝيف ايعسام منٛذدا) ،عح َٓػٛز يف فً ١ايعً ّٛايكاْ١ْٝٛ
ٚايطٝاض ،١ٝاجملًد،4 ٠ايعدد األ ،ٍٚداَع ١ن. 2001 ، ٜ٘ٛ
 -2د .بػاز داِٖ عذُ ٞسطٔ  ،ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛالْكباط َٛظـ اـدَ ١اؾاَع ١ٝيف
ايعسام (دزاضَ ١كازْ ،) ١عح َٓػٛز يف فً ١داَع ١األْباز يًعً ّٛايكاْ١ْٝٛ
ٚايطٝاض ،١ٝايعدد ايطابع.2013 ،
زابعاً :ايكٛاْني ٚاألْعُ١
َ -1سض ّٛاإلدسا٤ات ايتأدٜب ١ٝيكاْ ٕٛايتعً ِٝايعاي ٞايؿسْط ٞزقِ ( 789-68املعدٍ)
ايؿادز يف .1968 ْٜٛٝٛ 12
 -2قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿس ٟزقِ  49يطٓ(1972 ١املعدٍ).
 -3قاْ ٕٛاْكباط َٛظؿ ٞايدٚي ١زقِ  14يطٓ(1991 ١املعدٍ).
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 -4قاْ ٕٛاـدَ ١اؾاَع ١ٝزقِ  23يطٓ( 2008 ١املعدٍ).
خاَطاً :ايكسازات ايككا١ٝ٥
 -1سهِ احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا ايطعٔ زقِ 1409يطٓ 26 ١م ظًطَ ،1986/1/30 ١ر
يطٓ ،531 ١ف.314
ضادضاَ :ؿادز ايػبه ١ايعٓهبٛت:١ٝ
 -1املدايؿ ١االْكباط ١ٝيف ايًػَ ،١ػاز إي ٘ٝيف َعذِ املعاْ ٞاؾاَع– َعذِ عسبٞ
َٓػٛز عً ٢األْرتْٝت عً ٢املٛقع االيهرت www.aImaany.com .ْٞٚتازٜذ
ايصٜاز2018/1/15 ٠
ضابعا :املؿادز بايًػ ١االدٓب:١ٝ
1. Voir-J.o.no163 du 16JuiIIet ،1992.
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