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 :الممخص
 بذل عمى الحكومية المؤسسات تعمل ، لممواطنين الخدمات وتقديم العامة الحاجات اشباع آلجل      
 من الذي فيو العام بالمدير يعرف والذي االداري بقائدىا ىمتيا مستنيضة ، الطاقات وتوفير الجيود
 بمناقشة دراستنا اختصت ذلك ضوء وعمى.  عامة مرافق من تقدم وما الدائرة عمل تقييم يمكن خاللو
 استعراض خالل من المحافظة في مناصبيم عن العامون المدراء الستبعاد العادية غير الطرق

 بإصدار المعنية الجية معرفة طريق عن ذلك ، المجال بيذا الكفيمة القانونية النصوص ومناقشة
 او المحافظ)    التنفيذية السمطات احدى او المحافظة مجمس بـ تتمثل التي المنصب من االقالة
 ، االقالة قرار في الطعون باستقبال المعنية القضائية الجية تحديد مع الدولة في(   الوزراء مجمس
 االستبعاد ورائيا من يستتبع التي والعزل الفصل عقوبتي ومنيا االنضباطية العقوبات فرض اثر وكذلك

 عام موظف بصفتو العزل او الفصل عقوبة يستوجب فعل العام المدير ارتكاب حال في المنصب من
 . القضائية الرقابة من العقوبة قرار عمى يترتب وما

المدراء العامون ، االقالة ، مجمس المحافظة ، المحافظ ، مجمس الوزراء ، ) الكممات المفتاحية :
  . (عقوبة العزل،  عقوبة الفصل

Unusual ways to remove general managers from their positions in the 

province 

Ali Kadhim Kareem 

The General Directorate of Education in Thi-Qar Governorate 

Abstract: 

      In order to satisfy the public needs and provide services to citizens, 

government institutions work to make efforts and provide energies, 

mobilizing their efforts to do so through their administrative leader, who is 

known as the Director General, who is through whom the work of the 

department and the foregoing public utilities can be evaluated  In light of this, 

our study focused on discussing the unusual ways to exclude general 

managers from their positions in the governorate through reviewing and 

discussing the legal texts that guarantee this field. This is done by knowing 
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the party concerned with issuing the dismissal from the position, which is 

represented by the provincial council or one of the executive bodies (the 

governor or the cabinet) in the country, while specifying the judicial body 

concerned with receiving appeals against the dismissal decision. As well as 

the effect of imposing disciplinary penalties, including the penalties of 

dismissal and dismissal, which entail exclusion from the position in the event 

that the Director General commits an act that requires the penalty of 

dismissal or dismissal as a public servant and the judicial oversight 

consequences of the penalty decision . 

 key words : (general managers – dismissal - Provincial Council – governor- 

Council of Ministers - dismissal penalty).   

 المقدمة
  بالموضوعالتعريف 

قد تواجو مجموعة من التحديات ، السيما في الدول ان الوظيفة العامة في الدولة      
التي تسعى الى مواكبة التطور وتوفير المتطمبات التي  االنظمة االدارية المتغيرة ذات

يحتاجيا المجتمع ، بما يضمن اشباع الحاجات العامة وتحقيق الرفاىية المجتمعية في 
 اعمى المستويات . 

ار االنسب واالكفأ من بين يالدولة في اخت لذا كان من الضروري زيادة  تدخل     
موظفييا لقيادة مؤسساتيا الحكومية وتولي اعمى المناصب في ىذه المؤسسات ، بما 

 يعرف بالمدراء العامون لتمك المؤسسات . 
اذ يعد المدراء العامون لممؤسسات الحكومية في المحافظة  الركيزة االساسية في      

تنفيذ ارادة الدولة وتحقيق انشطتيا االدارية المختمفة ، بما يخدم مواطنييا وتوفير 
 احتياجاتيم الضرورية بانتظام واستمرار .

انوني الذي يتمتع بو وتأسيسا عمى ذلك فان المشرع العراقي قد اىتم بالمركز الق     
المدراء العامون في المحافظة ، اذ نص عمى مجموعة من النصوص القانونية التي 
تحدد االلية المتبعة في كيفية استبعادىم عن مناصبيم ، ذلك من اجل اصالح النظام 
الوظيفي وابعاد العناصر الفاسدة لألجيزة االدارية  بطرق تعرف غير العادية تتمثل 

المنصب من قبل الجيات المعنية باإلقالة  فضال عن العقوبات االنضباطية  باإلقالة من
المنيية لمرابطة الوظيفية بصفتو موظف عام عند ارتكابو فعل ال ينسجم مع متطمبات 
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الوظيفة العامة . مع النص عمى مجموعة من  الضمانات التي تسمح لو بالطعن امام 
 الجيات القضائية المختصة .

  عالموضو اهمية 
من الالفت لمنظر ان اىمية الدراسة تتجمى واضحو في تدخل المشرع العراقي في     

حماية المراكز القانوني الذي يتمتع بيا المدراء العامون ، اذ ان بقائيم في المنصب من 
عدمو ينعكس ايجابا او سمبا لما تقدمة األجيزة االدارية في المحافظة من خدمات 

ة لممجتمع . فضال عن ان الواقع العممي الذي نعيشو يبين لنا  وتوفير الحاجات االساسي
التغير المستمر لممدراء العامون في مختمف المديريات العامة ومن جيات متعددة 
مكفولو بالحماية بموجب نصوص قانونية  باستبعادىم من مناصبيم ، وكذلك اىمية 

 لخصوص .الموضوع تبرز من خالل مناقشة التطبيقات القضائية بيذا ا
  مشكمة البحث

 تتمثل مشكمة الدراسة وفق عدد من التساؤالت      
عن طريق ، مناصبيم  عنمن ىي الجية المعنية باستبعاد المدراء العامون  -1

، وىل ىناك ضمانات كفيمة لممعني باالستبعاد ، اإلقالة من المنصب 
قانونية  لممحافظة عمى مركزه القانوني من خالل توفر اسباب اإلقالة بنصوص

 ؟ ةصريح
من ىي الجية القضائية المختصة بالطعن بقرار االقالة من المنصب ليتسنى  -2

 لصاحب المصمحة من تقديم الطعن اماميا ؟
عند فرض عقوبات كفيمة  ضمانات وضع قد العراقي المشرع ان ىل  -3

 انضباطية عمى المدراء العامون يستتبع من ورائيا استبعادىم من مناصبيم ؟
جية القضائية المختصة التي تمكن المدراء العامون من المجوء الييا من ىي ال -4

 في حال استبعادىم من المنصب بالطرق االنضباطية ؟
 منهجية البحث  

سنعمد في ىذا البحث الى اتباع المنيج التحميمي لمنصوص القانونية عمى وفق      
 في المنتظمة غير المحافظات قانوناستعراض وتحميل ما جاء بو المشرع العراقي في "
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 رقم العام والقطاع الدولة موظفي انضباط قانونو  المعدل 2008 لسنة( 21) رقم إقميم
 "المعدل 1979 لسنة( 65) رقم الدولة مجمس قانونوكذلك  المعدل 1991 لسنة( 14)

لما جاء بو فضال عن النصوص القانونية المتعمقة بيذا الموضوع ، وبالمقابل سنتطرق 
قضاء العراقي من اتجاه قضائي بيذا المجال ، مع ابراز اآلراء الفقيية المتعمقة ال

 بموضوع البحث .
 هيكمية البحث 

 استبعادسنعمل عمى تقسيم البحث الى مبحثين ، اذ سنتناول في المبحث االول :     
ويكون ذلك وفق مطمبين سنتناول في المطمب االول  االقالة طريق عن العامون المدراء

وفي المطمب الثاني :  التنفيذية السمطةمن قبل  او المحافظة مجمس قبل من االقالة: 
 استبعاد، ونناقش في المبحث الثاني :  العامون المدراء اقالة عمى القضائية الرقابة
ويكون ذلك وفق مطمبين سنتناول في المطمب  االنضباطية بالطرق العامون المدراء

 الرقابةوفي المطمب الثاني :  والعزل الفصل عقوبتي طريق عن االستبعاداالول : 
 . االنضباطي االستبعاد عمى القضائية

 لباحثا
 ن عن طريق االقالةث االول : استبعاد المدراء العاموالمبح

 ، العممـي السـتبعاد المـدراء العـامون مـن ميـاميممن اكثر الطرق شيوعا فـي الواقـع      
وتحــت رقابــة ،  بإصــدارة المخولــة الجيــة قبــل مــن بإقــالتيمىــو صــدور قــرار اداري نيــائي 

 . المختصةامام المحكمة قضائية لمطعن بو 
سنتناول فـي المطمـب ، يمكن تقسيم ىذا المبحث الى مطمبين  ،مناقشة ذلك  وألجل     

وفــي المطمـــب  التنفيذيــة الســمطة مــن قبــل او المحافظــة مجمــس قبــل مــن االقالــةاالول : 
       ويكون ذلك وفق االتي :  العامون المدراء اقالة عمى القضائية الرقابة الثاني سنتناول

 التنفيذية السمطة من قبل واالمطمب االول : االقالة من قبل مجمس المحافظة 
 ، المــدراء العــامون مــن مناصــبيم فــي المحافظــة بإقالــةلقــد تعــددت الجيــات المعنيــة      

 2008 لسـنة( 21) رقم إقميم في المنتظمة غير المحافظات قانون نص عميو بحسب ما
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التنفيذية  السمطات احدى او عن طريق المحافظةاذ تتم اما عن طريق مجمس  . المعدل
. 

 قالـةاإلسـنتناول  ، يمكـن مناقشـة ىـذا المطمـب بموجـب فـرعين ، وتأسيسا عمى ذلـك     
 ) ثانيا ( . التنفيذية السمطة قبل من اإلقالةو )اوال(  المحافظة مجمس قبل من

 الفرع االول : االقالة من قبل مجمس المحافظة
ـــيم رقـــم ) وفـــقً       ( لســـنة 21لمـــا جـــاء فـــي قـــانون المحافظـــات غيـــر المنتظمـــة فـــي اقم

 المناصـــب اصـــحاب اعفـــاء:  المحافظـــة مجمـــس يخـــتص"عمـــى  المعـــدل اذ نـــص 2008
 عــدد خمــس طمــب عمــى بنــاءً  المجمــس ألعضــاء المطمقــة باألغمبيــة المحافظــة فــي العميــا

 فـي الـواردة لألسـباب اسـتنادا.......  المحـافظ مـن اقتـراح عمـى بنـاءً  او المجمس اعضاء
 المــدراء اقالــة ان يتبــين. ومــن خــالل قــراءة ىــذا الــنص ، (1)"المــادة ىــذه مــن(  8)  الفقــرة
 . (2)المحافظة مجمس اختصاصات من ىو المحافظة في نالعامو 
اال ان المشرع العراقي قد قيد ىذا االختصـاص بمجموعـة مـن الشـروط منيـا شـكمية      

 واخرى موضوعية يمكن مناقشتيا كما يمي :
اوال : الشروط الشكمية لإلقالة : ىناك مجموعة من الشروط التي يجب اتباعيا من قبل  

 والتي تتمثل باالتي مجمس المحافظة إلتمام عممية االقالة لممدراء العامون في المحافظة 
ان يكون ىنالك طمب قد قدم من قبل خمس اعضاء المجمس او مقترح قد قدم مـن  – 1

 قبل المحافظ .
، اذ يعد االستجواب  (3)ان يكون ىناك استجواب قد وجو لمشخص المعني باإلقالة  – 2
 بـاب ويفـتح التنفيذيـة السـمطة عمـى التشـريعية السـمطة تمارسـيا الرقابـة وسـائل من وسيمة"

 الثقـــة ســـحب بطمـــب أو االســـتجواب اليـــو وجـــو بمـــن الثقـــة بتأكيـــد امـــا وينتيـــي المناقشـــة،
والذي ىو بدورة من اشد وسائل الرقابة التي يمارسيا اعضاء مجمس المحافظة ،  (4)"منو

 يثبـت محضـر بموجـب،  (5)لما يحمـل فـي معنـاه مـن اتيـام ومحاسـبة عمنيـة لـم وجـو اليـو
 وأســماء بشـأنو المتخـذ والقــرار وتـواقيعيم وأسـمائيم الحضـور وعــدد االسـتجواب وقـائع فيـو

 .(6)المصوتين وغير لذلك بالتصويت لمقرار المؤيدين األعضاء
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وعميــو فــي حــال عــدم حصــول قناعــو لــدى اعضــاء مجمــس المحافظــة عمــى أجوبــة      
قــق االغمبيــة ، اذ تتح (7)المســتجوب ، يصــوت عمــى اقالتــو باألغمبيــة المطمقــة ألعضــائو

ـــــي حـــــال عـــــدم حضـــــور المـــــدير العـــــام  (8)1المطمقـــــة بنصـــــف عـــــدد االعضـــــاء    . وف
ــدفاع عــن  المســتجوب الــى جمســة االســتجواب ، فــي ىــذه الحالــة يكــون قــد ســقط حقــو بال

 .(9)نفسو
ثانيا : الشروط الموضوعية لإلقالة : تتمثل ىذه الشروط بمجموعو من االسباب قد نص 
عمييا المشرع العراقي عمى سبيل الحصر في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقميم 

 المنصـــــب أســـــتغالل أو (10)النزاىـــــة عـــــدم-أ"المعـــــدل وىـــــي :  2008( لســـــنة 21رقـــــم )
 أو األىمـال -د العضـوية، شـروط أحـد فقـدان -ـجـ (11)العام، المال ىدر -ب ، الوظيفي
 . (12)"المسؤولية و الواجب أداء في المتعمدين التقصير

 التنفيذية السمطةالفرع الثاني : اإلقالة من قبل 
ــة المــدراء العــامون مــن قبــل مجمــس المحافظــة ، اال انــو ىنــاك       بعــد البحــث فــي اقال

طـرق اخــر لإلقالــة اذ تــتم عـن طريــق رئــيس الســمطة المحميـة فــي المحافظــة ) المحــافظ ( 
 او عن طريق مجمس الوزراء ويمكن مناقشة ذلك وفق االتي :

 اوال : اإلقالة من قبل المحافظ : 
من الالفت لمنظر ، ان المشـرع العراقـي عنـد ورود التعـديل الثـاني لقـانون انتخابـات      

قـد عمـد الـى تعميـق عمـل مجمـس  2019( لسـنة 27مجالس المحافظات واالقضية رقم )
 المنتظمـة غيـر المحافظات مجالس عمل إنياء"المحافظة ، ذلك بحسب ما جاء بالنص 

ذلـــك ألنيـــا حقيقـــة دســـتورية ، ال  (13)"ليـــا التابعـــة والنـــواحي االقضـــية ومجـــالس اقمـــيم فـــي
 يمكن تجاوزىا او الغائيا. 

وعميــــــو ال يجــــــوز لمســــــمطة التشــــــريعية ان تضــــــع قــــــانون يعمــــــل عمــــــى الغــــــاء تمــــــك      
. ومـن ثـم بعـد تعميــق عمـل مجمـس المحافظـة ، قــد اشـار القـانون ايضـا الــى (14)المجـالس

اعـادة ارتبـاط المـدراء العــامون الـى مؤسسـاتيم وبحسـب القــوانين الخاصـة بكـل مؤسســو ، 
 المنتظمــة غيـر المحافظـات فـي الــدوائر مـدراء يسـتمر"( منــو عمـى 4اذ نـص فـي المـادة )

 .(15)"النافذة القوانين حسب بمؤسساتيم رتباطيموا النافذة لمقوانين وفقاً  بإعماليم بإقميم
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لــذا مــن خــالل قراءتنــا لمــا تقــدم مــن نصــوص ، يتبــين ان المشــرع العراقــي قــد خــول      
المحافظ صالحية اإلقالة لممناصب العميا في المحافظة ممن يمارسون وظيفة مدير عام 

رســــة ىــــذا مــــدار البحــــث ، وعمــــى اثــــر ذلــــك قــــد عمــــل عــــدد مــــن المحــــافظين عمميــــا بمما
 . (16)االختصاص واصدار اوامر ادارية باإلقالة لعدد من مدراء الدوائر في المحافظة

 ثانيا : االقالة من قبل مجمس الوزراء 
 2008( لســنة 12بــالرجوع الــى قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقمــيم رقــم )     

المعــدل ، يتبــين ان لمجمــس الــوزراء حــق اإلقالــة لممــدراء العــامون فــي المحافظــة ، ولكــن 
تأسيسا عمى اقتراح صـادر مـن قبـل الـوزير المخـتص لمـوزارة التـي يكـون الميـر العـام مـن 

ـــى ضـــمن مالكيـــا ، وىـــذا كمـــا جـــاء بـــ ـــاء"النص عم ـــا المناصـــب اصـــحاب اعف  فـــي العمي
 اسـتناداً  المخـتص الـوزير مـن بـإقتراح اإلقالـة حق كذلك الوزراء لمجمس......  المحافظة
. لكن المشرع بموجب ىذا النص قد (17)"المادة ىذه من(  8)  الفقرة في الواردة لألسباب

وقـد اشـار الييـا فـي نفـس قيد ىذا االختصاص بأسباب يجب توافرىا لكـي تتحقـق اإلقالـة 
 .(18)( والتي تم ذكرىا سابقا8ىذه المادة اعاله في الفقرة )

اال ان قــانون المحافظــات ســابق الــذكر لــم يحــدد االغمبيــة التــي يجــب توافرىــا داخــل      
مجمس الوزراء لكـي تتحقـق اقالـة المـدراء العـامون ، ولكـن يمكـن االرتكـاز فـي ذلـك عمـى 
النظــام الــداخمي لمجمــس الــوزراء الــذي يعتمــد عمــى تحقــق االغمبيــة البســيطة حتــى تصــبح 

 أغمبيـة بحضـور المجمـس عقد نصاب يكتمل"....فيو بالنص  اإلقالة نافذه ، والذي جاء 
 تساوي وعند الحاضرين، أعضائو أصوات عدد بأغمبية فيو القرارات وتتخذ أعضائو عدد

 .(19)"الرئيس معو صوت الذي الجانب يرجح األصوات
خالصـــة القـــول بـــأن المشـــرع العراقـــي قـــد اوكـــل ميمـــة االقالـــة لممـــدراء العـــامين فـــي      

المحافظة ألكثر من جية ، وىذا مما يعطي مردود سمبي في ادارة المؤسسات الحكوميـة 
وتقديم الخدمة لممواطنين . اذ قد تأتي اسباب االقالة ألغراض سياسية بحتو مستتبع فـي 

. فضــــال عــــن عــــدم وجــــود ىنــــاك  (20)كونــــات الســــمطةذلــــك اســــموب المحاصصــــة بــــين م
 .(21)ضمانات حقيقية لممدراء العامون التي يجب عمى المشرع بالمحافظة عمييا
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لذا كان االجدر بالمشرع العراقي اعطاء نصوص قانونية كفيمة بالمحافظة عمى ىذه     
ذكـر اسـباب الحقوق خدمًة لمصالح العام ، من حيث وحدة الجيـة المعنيـة باإلقالـة ، مـع 

ـــة بـــنص قـــانوني صـــريح ، وتحديـــد الجيـــة القائمـــة بـــالتحقيق فـــي حـــال تـــوفر ىـــذه  اإلقال
االسباب التي تستوجب صدور االقالـة وابعـاد المـدراء العـامون عـن مناصـبيم كـأن تكـون 
ديــوان الرقابــة الماليــة او ىيئــة النزاىــة ، ولــيس االكتفــاء فقــط بــذكر االســباب المنصــوص 

( 21) رقـم إقمـيم فـي المنتظمـة غيـر المحافظات قانون من(  ثامنا/  7) عمييا في المادة
 . المعدل 2008 لسنة

 المطمب الثاني : الرقابة القضائية عمى اقالة المدراء العامون
آلجــل ضــمان حقــوق المــدراء العــامون فــي المحافظــة مــن تعســف الجيــات المعنيــة      

ـــة  ـــى نصـــوص كفيم ـــة وابعـــادىم عـــن مناصـــبيم نـــص المشـــرع العراقـــي عم بإصـــدار االقال
بضمان ىذه الحقوق تجيز لمن صدر قرار اإلقالة بحقة  بالطعن امام الييئات القضـائية 

 . 
المطمـب بموجـب فـرعين ، سـنتناول فـي الفـرع  وتأسيسا عمى ذلك يمكن مناقشة ىـذا     

 المختصـــة الجيـــةوســـنتناول فــي الفـــرع الثـــاني :  القضـــائية لمرقابـــة العـــام االطــاراالول : 
 القضائية ويكون ذلك وفق االتي : بالرقابة

 الفرع االول : االطار العام لمرقابة القضائية
 أعمـال مشـروعية عمـى الرقابـة إسـناد"بطبيعة الحال ، يقصد بالرقابة القضائية ىـي      
 التنفيذيــــة الســــمطة عـــن دســــتورياً  مســـتقمة ســــمطة بوصــــفيا القضـــائية الســــمطة إلـــى اإلدارة

 .(22)"أإلدارية الجيات من وفروعيا
وعميـــو فـــأن الـــنظم االداريـــة ســـواء كانـــت المركزيـــة او الالمركزيـــة تمتـــزم بمـــا يفرضـــو      

وعند مخالفتيا لذلك تكون اعماليـا غيـر ،  (23)القانون في حال ممارستيا لمعمل الوظيفي
مشروعة ومـدعاة لمطعـن امـام الجيـات القضـائية المختصـة ، بوصـفيا الضـمان الحقيقـي 

 محور ىو الدولة في القانون سيادة. ىذا وان "(24)لألفراد والمدراء العامون عمى حد سواء
 وتعصـميا تعموىا التي القانونية بالقواعد مقيدة وىي... شرعيتيا وأساس القانوني نظاميا

 .  (25)"حدودىا متخطية جاوزتيا ىي ان أعقابيا عمى ردىا لضمان جموحيا من
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وتأسيســا عمــى ذلــك فـــان الرقابــة القضــائية عمــى نشـــاط اإلدارة ىــي كثيــرًا مــا تكـــون      
، وعميــو فــان اليــدف مــن وجــود ىــذه الرقابــة عمــى مــا يصــدر مــن قبــل (26)رقابــة مشــروعية

فـــي مختمـــف انشـــطتيا تجـــاه االفـــراد ، تةعـــد ضـــمانو حقيقيـــة لحقـــوقيم اإلدارة مـــن اعمـــال 
وحرياتيم . يستتبع من ذلك تحقيق التوازن بين ما تسـتيدفو اإلدارة مـن تحقيـق المصـمحة 

 .(27)العامة وضمان سير المرفق العام ، وبين حماية حقوق االفراد وحرياتيم من تعسفيا
مـن قـرارات اداريـة بشـكميا النيـائي تخضـع  لذا فان جميع ما يصدر مـن قبـل االدارة     

لرقابة القضاء االداري عن طريق دعوى االلغاء ، وذلك لبيـان مشـروعيتيا تجـاه كـل ذي 
 .(28)مصمحو من اقامتيا

 المنتظمـة غيـر المحافظـات قـانونوبالرجوع الى مـا نـص عميـو المشـرع العراقـي فـي      
ض من الفقـو ، يـرى بـان المشـرع لـم نجد ان بع المعدل 2008 لسنة( 21) رقم إقميم في

بعطي ألصحاب المناصب العميا واخص بالذكر المدراء العامون ، الحق في االعتـراض 
عمى القرارات االدارية الصادرة بإقالتيم من مناصبيم التي يتمتعون بيا والطعن بيا امـام 

تعسـف  محاكم القضاء االداري . وبالنتيجة  فـان ذلـك ان دل عمـى شـيء فانـو يـدل عمـى
الجية المعنيـة باإلقالـة والمتمثمـة     بــ ) مجمـس المحافظـة و السـمطة التنفيذيـة ( وكـذلك 

الممنــــوح ليــــم بموجــــب القواعــــد  القــــانوني مركــــزىم عــــن الــــدفاع فــــي حقيــــم مــــنيم حرمــــان
 . (29)القانونية
في حين يرى اخـرون ، بـان طالمـا القـرار الصـادر بإقالـة اصـحاب المناصـب العميـا      

ىــــو قــــرار اداري ، لــــذا فانــــو يحــــق لمــــن صــــدر بحقــــو القــــرار ان يطعــــن بــــو امــــام الجيــــة 
. وعميـو فأننـا نـرجح ىـذا الـرأي ، ونـدافع (30)القضائية المختصة وىذه من االمور الحتمية

، والتـي جـاء  2005من دستور جميورية العراق لسنة ( 100عنو بما تضمنتو المادة ) 
 مـن إداري قرار أو عمل أي تحصين عمى القوانين في النص يحظر"فييا بالنص عمى  

 المحافظــة مجمــس قــرارات ان"وكــذلك مــا جــاء بــو مجمــس الدولــة مــن رأي بــالقول  "الطعــن
 .  (31)"فيو لمطعن قابل إداري قرار باإلقالة
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 الجهة المختصة بالرقابة القضائيةالفرع الثاني : 
تأسيســـا عمـــى مـــا تقـــدم ، فـــأن القـــرارات االداريـــة بإقالـــة المـــدراء العـــامون ىـــي محـــل      

لمنظر امام الجيات القضائية . ولكن من ىـي الجيـة القضـائية المختصـة السـتقبال مثـل 
ىـــذه الطعـــون ىـــل ىـــي مـــن اختصـــاص المحكمـــة االتحاديـــة العميـــا ، ام مـــن اختصـــاص 

 اء االداري ام محكمة قضاء الموظفين ؟ .المحاكم االدارية بصنفييا محكمة القض
 جاء والذي العميا االتحادية المحكمة من الصادر القانوني بالمبدأ ما جاء عمى بناءً      
ــــو ــــالقرار الطعــــن" في ــــذي اإلداري ب  اختصــــاص عــــن يخــــرج العمــــوم بصــــفة يتصــــف ال ال

 ىـذا مـن يتبين،  (32)"اإلداري القضاء اختصاص ضمن ويدخل العميا االتحادية المحكمة
.  العميـا االتحاديـة المحكمـة اختصاص من يخرج العمومية بصفة  ال يتسم قرار اي بان

 خــارجىــي  المحافظــات فــي المــدراء العــامون بإقالــة الخاصــة االداريــة القــرارات فــان وعميــو
 تكــون مــدعاة لمطعــن امــام وانمــا اماميــا المشــروعية بعــدم الطعــن يجــوز وال اختصاصــيا

 مـدير أعفـاء قـرار ان"وىذا ما اكدتو في احدى قراراتيـا والـذي يقضـي  االدارية ،المحاكم 
 القـــرارات مــن يعــد منصــبو مــن -العميــا المناصـــب أصــحاب أحــد وىــو – المثنــى بمــديات
 .(33)"العميا االتحادية المحكمة اختصاصات عن صحتيا في النظر يخرج التي االدارية
ولكن اذا كـان القـرار االداري الخـاص بإقالـة المـدراء العـامون يـدخل فـي اختصـاص      

 المحاكم االدارية اذًا من ىي المحكمة المختصة لمنظر في مثل ىذه الطعون ؟.
 بالنتيجـةبطبيعة الحال ، بان المدير العام ألي مديريـة عامـة فـي المحافظـة مـا ىـو      

، ويتمتــع بجميــع الحقــوق الناشــئة عــن الوظيفــة العامــة ومــن ثــم فــان  (34)اال موظــف عــام
جميع ما يصدر من قرارات ادارية متعمقة بشؤون وظيفتو تكون محل لمنظر امام محكمة 

 محكمـــة تخــتص"قضــاء المــوظفين ، وىــذا مـــا اكدتــو المحكمــة االداريــة العميـــا اذ قضــت 
 . (35)"الموظفين بشؤون المتعمقة ةالنيائي االدارية بالقرارات بالنظر الموظفين قضاء
ومن خالل ذلك يتبين بان المحكمة المختصة لمرقابة عمى القرارات االدارية النيايـة      

 مــنبإقالــة المــدراء العــامون ىــي محكمــة قضــاء المــوظفين ، اذ تســتمد شــرعيتيا بالرقابــة 
 الخــامس التعــديل قــانون (36)2013 لســنة( 17) رقــم القــانون مــن( 1/أ/تاســعاً /7) المــادة
 تخـــتص" عمـــى نصـــت والتـــي (37) المعـــدل1979 لســـنة( 65) رقـــم الدولـــة مجمـــس لقـــانون
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 الدولــة دوائــر عمــى الموظــف يقيميــا التــي الــدعاوى فــي بالفصــل المــوظفين قضــاء محــاكم
 التي االنظمة أو القوانين أو المدنية الخدمة قانون عن الناشئة الحقوق في العام والقطاع
 "فييا يعمل التي الجية وبين الموظف بين العالقة تحكم
ويشترط إلقامة الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين بإلغاء قرار االقالة تـوفر عـدد      

 وىي : (38)من الشروط نص عمييا قانون مجمس الدولة المذكور اعاله
 االنظمــة او أو لمقــانون خرقــا او مخالفــة" ،  فيــو المطعــون اإلقالــة قــرار يحتــوي ان - 1

 أو االختصـــاص لقواعـــد خالفـــاً  صـــدر قـــد يكـــون ان أو الداخميـــة، االنظمـــة أو التعميمـــات
 "سببو أو محمو في أو اإلجراءات في أو شكمو في معيباً 

 أو االنظمــة أو القــوانين تطبيــق فــي خطــاً " ، فيــو المطعــون اإلقالــة قــرار يتضــمن ان - 2
 لاإســـتعم فـــي تعســـف أو إســـاءة فيـــو أو تفســـيرىا فـــي أو الداخميـــة االنظمـــة أو التعميمـــات
وىــذا مــا عممــت عميــو محكمــة قضــاء المــوظفين عنــدما  (39)"عنيــا االنحــراف أو الســمطة

ردت الدعوى المقامة من قبل مدير عام تربية محافظة الديوانية والذي كان محل الطعـن 
ــة مــن منصــبة المــرقم )  ســببت إذ(  37/3/2019فــي  1580فــي الــدعوى ، قــرار اإلقال

 المحافظة مجمس صالحية وضمن القانون وفق كانت المدعي إقالة إجراءات" نبأ قرارىا
 . (40)"فيو المطعون األمر اصدار في تعسف وجود وعدم

 خـــالل" ، المـــوظفين قضـــاء محكمـــة لـــدى اإلقالـــة قـــرارات فـــي الطعـــن ان يـــتم تقـــديم – 3
 العــــراق داخــــل كــــان إذا عميــــو المعتــــرض بــــالقرار الموظــــف تبمــــ  تــــأري  مــــن يومـــاً ( 30)
 .(41)"العراق خارج كان إذا يوماً ( 60)و

ولكننـــا نـــرى بـــان ىـــذا الشـــرط قـــد جـــاء عـــام ومطمـــق يحكـــم جميـــع القـــرارات االداريـــة      
النيائية من حيث مدد الطعن فييا امام محكمـة قضـاء المـوظفين ، فـي حـين ان المشـرع 
العراقــي قــد اغفــل اىميــة المركــز القــانوني الــذي يتمتــع بــو المــدراء العــامون واالثــر الــذي 

ــــى صــــدور القــــرار الخــــا ــــانونيترتــــب عم ــــى ق ــــالرجوع ال ــــة مــــن مناصــــبيم ، وب  ص باإلقال
نجــد انــو قــد عــالج  المعــدل 2008 لســنة( 21) رقــم اقمــيم فــي المنتظمــة غيــر المحافظــات

 اإلقالـة بقـرارات الطعن المشرع منحيمفقط المدد القانونية المتعمقة بإقالة المحافظين ، اذ 
 مــدة خــالل الطعــن فــي تبــت ان المحكمــة وعمــى بــو، تبمغــو تــأري  مــن يــوم( 15) خــالل"
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ولم يتطرق الى المدد القانونيـة إلقالـة المـدراء  (42)"الطعن إستالميا تأري  من يوماً ( 30)
العـــامون ، لـــذا كـــان االفضـــل بالمشـــرع ان يأخـــذ بنظـــر االعتبـــار اىميـــة المنصـــب الـــذي 

( عشــر يومــا وعمــى  15يتمتــع بــو المــدراء العــامون ويمــنحيم حــق الطعــن خــالل مــدة ) 
 ( يوما اسوًة لما منح لممحافظين .  30المحكمة ان تبت خالل )

ضـمان حقـوق اصـحاب المناصــب العميـا ومـن بيـنيم المــدراء العـامون مـن تعســف ول     
الجيات المعنية بإصدار القـرارات االداريـة ، نجـد ان المشـرع قـد مـنح صـاحب المصـمحة 
ـــرار الـــذي يصـــدر بحقـــو مـــن محكمـــة قضـــاء المـــوظفين  امـــام  بـــان يطعـــن تميـــزا مـــن الق

 .(43)تبميغو بالقرار او اعتباره مبمغايوما من تاري   30المحكمة االدارية العميا خالل 
 
 
 

 يةنضباطالمبحث الثاني : استبعاد المدراء العامون بالطرق اال 
من المتفق عميو ، بأن المدير العام مـا ىـو بالنتيجـة اال موظـف عـام ، يسـتتبع مـن      

ارتكابــو لخطــأ وظيفــي جســيم الــى عقوبــة انضــباطية تتناســب مــع جســامة ىــذا الخطــأ ، 
ولعل من ىذه العقوبات االنضباطية التي تفرض عميو قد تـؤدي الـى التـأثير عمـى مركـزه 

القتو بالوظيفة العامة ، وألجل ذلك فان المشرع قد منحو القانوني ، ومن ثم الى انياء ع
بعــض الضــمانات القانونيــة التــي يمكــن مــن خالليــا الــدفاع عــن نفســو  والغــاء مــا صــدر 

 بحقو من عقوبة ، عن طريق الطعن بيا امام القضاء االداري .
ب ولمناقشـة ذلـك ، عمـدنا الـى تقسـيم ىـذا المبحـث الـى مطمبـين سـنتناول فـي المطمـ     

 الرقابـــةوفـــي المطمـــب الثـــاني :  والعـــزل الفصـــل عقـــوبتي طريـــق عـــن االســـتبعاداالول : 
 . ويكون عمى وفق االتي :       ينضباطاال االستبعاد عمى القضائية

 المطمب االول : االستبعاد عن طريق عقوبتي الفصل والعزل
ان من اىم العقوبـات الرادعـة والتـي تجنـب المـدراء العـامون مـن ارتكـاب المخالفـات      

الوظيفية خـوًف عمـى مراكـزىم القانونيـة ىـي عقـوبتي الفصـل والعـزل المنصـوص عمييمـا 
 . المعدل 1991 لسنة( 14) رقم العام والقطاع الدولة موظفي انضباط قانونفي 
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 االسـتبعادوجـب فـرعين سـنتناول فـي الفـرع االول : ولبيان ذلك يمكن توضيحيما بم     
  العزل عقوبة طريق عن االستبعادوسنتناول في الفرع الثاني :  الفصل عقوبة طريق عن

 الفرع االول : االستبعاد عن طريق عقوبة الفصل
لبيـــان مفيـــوم عقوبـــة الفصـــل وماىيتيـــا نتنـــاول بالـــذكر تعريفيـــا ، اذ عرفيـــا المشـــرع      

 1991 لســــنة( 14) رقــــم العــــام والقطــــاع الدولــــة مــــوظفي انضــــباط قــــانون فــــيالعراقــــي 
 الفصـــل بقـــرار تحـــدد مـــدة الوظيفـــة عـــن الموظـــف تنحيـــة" بانيـــا الفصـــل عقوبـــة المعـــدل،
 . (44)"عميو العقوبة فرض استوجبت التي األسباب يتضمن
 الخدمة إلى عميو المحكوم يعاد وقتي إداري قرار" بانياوكذلك عرفيا مجمس الدولة      
. اال اننــا نــرى بــان مجمــس الدولــة لــم يكــن دقيقــا فــي تعريــف (45)"الســجن مــن خروجــو بعــد

عقوبة الفصل مـن خـالل ربـط العقوبـة فقـط فـي حالـة الحكـم عمـى الموظـف بالسـجن وقـد 
اغفــل ان ىنــاك اســباب اخــرى تســتوجب عقوبــة الفصــل نــص عمييــا المشــرع فــي المــادة ) 

 1991 لســنة( 14) رقــم العــام والقطــاع الدولــة فيمــوظ انضــباط قــانون/ســابعا/أ ( مــن 8
 . المعدل
 العامـة اإلدارة مـن تفـرض وظيفيـة، عقوبـة"ويمكن القول عن عقوبة الفصل  بانيا       

ــاً  بــاإلدارة الموظــف عالقــة قطــع إلــى وتــؤدي ، المنفــردة بإرادتيــا ــًا، أو مؤقت  بحســب نيائي
 .(46)"القانون في المشرع من المحددة الفصل أسباب
ومن ثم فان قرار فرض عقوبة الفصل عمى المدراء العامون بصفتو موظف عام ال      

( 8يتم اال اذا تحققـت احـدى االسـباب المنصـوص عمييـا فـي الفقـرة )سـابعا( مـن المـادة )
 (47)المعـــدل 1991 لســـنة( 14) رقـــم العـــام والقطـــاع الدولـــة مـــوظفي مـــن قـــانون انضـــباط

 والتي ىي عمى النحو االتي :
 مــن بــاثنتين الموظــف عوقــب إذا ســنوات ثــالث عــن ال تزيــد و ســنة عــن تقــل ال مــدة" - أ

 ســنوات خمــس خــالل الثالثـة المــرة فــي إرتكــب و لمـرتين منيــا بواحــدة أو التاليــة العقوبـات
 انقـاص/  التـوبي :  منيـا بواحـدة معاقبتـو يسـتوجب فعـالً  األولى العقوبة فرض تاري  من

 ".الدرجة تنزيل/  الراتب
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 مخمــة غيــر جريمــة عــن الســجن أو بــالحبس عميــو حكــم إذا الســجن فــي بقائــو مــدة" - ب
 ضـمن مـن موقوفيتـو مـدة وتعتبـر ، عميـو الحكـم صـدور تـاري  مـن اعتباراً  وذلك بالشرف

 ".اليد سحب مدة خالل لو المصروفة الرواتب انصاف منو تسترد ال و الفصل مدة
مــن خــالل قراءتنــا لمــنص ، نجــد ان المشــرع قــد جعــل عقوبــة الفصــل مــن العقوبــات      

وكذلك لم يحدد الجريمة التي تستوجب  (48)الوقتيو اذ بين حدىا االدنى والحد االعمى ليا
وانما حدد الوصـف القـانوني ليـا بانيـا جريمـة غيـر مخمـة بالشـرف ، ومـن ثـم  (49)فرضيا

عميــو عــن جريمــة غيــر مخمــة بالشــرف بغــض النظــر عــن فــان المــدير العــام عنــد الحكــم 
فانـــو يســـتتبع مـــن ذلـــك فصـــمو مـــن الوظيفـــة  (50)جســـامتيا ) مخالفـــة ، جنحـــة ، جنايـــة (

العامــة خــالل مــدة بقائــو فــي الســجن وعميــو ىــي عقوبــة تبعيــة تمحــق المحكــوم عميــو بقــوة 
 القانون .

 1991 لسـنة( 14) رقـم العـام والقطـاع الدولة موظفي انضباط قانونوبالرجوع الى      
يتبــين ان فــرض عقوبــة الفصــل عمــى المــدير العــام تكــون مــن صــالحية مجمــس  .المعــدل

الوزراء بناًء عمى اقتـراح الـوزير عنـدما يظيـر لـو مـن خـالل التحقيـق ان المـدير العـام قـد 
 . (51)ارتكب فعال يستوجب فصمو من الوظيفة

ر عـام يمكـن ان يعـود الـى الوظيفـة ومن ثم فـان الموظـف الـذي يشـغل منصـب مـدي     
، ولكـن بعـد  (52)العامة بعـد انقضـاء مـدة العقوبـة الصـادرة بحقـو ذلـك ألنيـا عقوبـة مؤقتـو

التأكـد مـن تــوفر جميـع شــروط التعيـين المنصــوص عمييـا فــي قـانون الخدمــة المدنيـة رقــم 
ية بـأن المعدل وىذا ما جاء بو مجمس الدولة في احدى قراراتو التميز  1960( لسنة 24)
 الثــورة قيــادة مجمــس قــرار إلــى إســتناداً  القــانون بحكــم تكــون وظيفتــو إلــى المفصــول إعــادة"
 والــذي اإلعتبــار، رد قــانون بإلغــاء القاضــي ،(53)1978 فــي( 977) الــرقم ذي( المنحــل)

 مــن خروجــو بعــد العامــة الخدمــة إلــى عميــو المحكــوم إعــادة عمــى منــو( 2) المــادة نصــت
 العامــــة الوظـــائف تــــولي مـــن يحـــرم وال التعيــــين، شـــروط مـــن شــــرطاً  فقـــد إذ إال الســـجن،

  (54)"نيائياً 
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 الفرع الثاني : االستبعاد عن طريق عقوبة العزل
بعــد مــا تــم الحــديث عـــن عقوبــة الفصــل واالثــر المترتـــب عمييــا مــن انيــاء الرابطـــة      

الوظيفيـــة لممـــدراء العـــامون ، اال ان ىنـــاك عقوبـــة تكـــون اشـــد مـــن حيـــث الجســـامة وىـــي 
 لســنة( 14) رقــم العــام والقطــاع الدولــة مــوظفي انضــباط قــانونعقوبــة العــزل ، اذ عرفيــا 

 إعـــادة تجـــوز وال نيائيـــاً  الوظيفـــة عـــن الموظـــف ةبتنحيـــ ويكـــون"بقولـــو  .المعـــدل 1991
 . (55)"الوزير من مسبب بقرار وذلك العام والقطاع الدولة دوائر في توظيفو
 واإلدارة، الموظـف بين الوظيفية العالقة إنياء"وكذلك عرفيا جانب من الفقو  بأنيا      
 الــوزير بــإرداة وذلــك مســتقباًل، وظيفتــو إلــى العــودة مــن الموظــف يمنــع نيــائي، نحــو عمــى

 .(56)"القانون في المشرع بينيا تسوغو كافية أسباب عمى بناءً  المنفردة،
ولتقريب المعنى ، فان عقوبة العـزل ىـي اقصـاء نيـائي عـن الوظيفـة العامـة وبـذلك      

.  ومن خالل ذلك يتبين ان (57)تختمف عن عقوبة الفصل التي تتوفر فييا صفة التوقيت
تقوم عمـى ابعـاد المـدير العـام بوصـفة موظـف عـام عـن الوظيفـة ابعـاد فكرة عقوبة العزل 

، وقــد ايــد ذلــك مجمــس (58)نيــائي ويمنــع تعينــو مــره اخــرى فــي اي دائــرة مــن دوائــر الدولــة
   (59)"وظيفتو إلى المعزول الموظف إعادة يجوز ال"الدولة في فتواه والتي جاء فييا 

 1991 لسـنة( 14) رقـم العـام والقطـاع الدولة موظفي انضباط قانونوبالرجوع الى      
 نجد انو قد نص عمى اسباب فرض العقوبة وىي : .المعدل

 "العامـة بالمصـمحة مضراً  الدولة خدمة في بقاءه يجعل خطيراً  فعالً  ارتكابو ثبت إذا" - أ 
مـــن خـــالل قراءتنـــا ليـــذا الـــنص يتبـــين ان خطـــورة الفعـــل المرتكـــب ، ومـــدى ضـــرره عمـــى 
المصمحة العامة يعود تقديره لإلدارة وعميو فان االدارة ىي صـاحبة السـمطة التقديريـة فـي 
ذلك ، وقد تتعسف في اتخاذ ىذه العقوبة التي تعد االشد من بين العقوبات االنضـباطية 

ع ان يحدد االفعال الخطـرة التـي تسـتوجب العقوبـة وعمـى سـبيل ، لذا كان االجدر بالمشر 
الحصــر تحاشــيا مــن تعســف اإلدارة تجــاه موظفييــا . وقــد اكــدت المحكمــة االداريــة العميــا 

 مضـراً  الوظيفـة فـي بقائـو يجعـل فعالً  أرتكب إذا بالعزل الموظف يعاقب"ىذا ، اذ قضت 
  (60)"العامة بالمصمحة
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يفيم من  "الرسمية بصفتو ارتكبيا أو وظيفتو عن ناشئة جناية عن عميو حكم إذا"  -ب 
 المعاقــب الجريمــة ىــيو  جنايــة  جريمــة الموظــف ارتكــاباالول :  (61)ىــذا قيــام شــرطين 

 خمـــس مـــن إكثـــر الســـجن أو المؤبـــد الســـجن أو االعـــدام" اآلتيـــة العقوبـــات بإحـــدى عمييـــا
والثــاني : ان تكــون جريمــة الجنايــة المرتكبــة مــن قبــل  (62)"ســنة عشــرة خمــس إلــى ســنوات

الموظف قد ارتكبيا بصـفتو الرسـمية بعيـًد عـن الوظيفـة او ناشـئة عنيـا  مثـال عمـى ذلـك 
 عـن الموظـف عمـى الحكـم"جريمة الرشوة ، ذلك كما قضت المحكمة االداريـة العميـا بـأن 

  (63)"الوظيفة من عزلو القانون، بحكم يستتبعو رشوة، جريمة
آخـرى . ىنـا  مـرة الفصـل يسـتوجب فعالً  فارتكب توظيفو أعيد ثم بالفصل عوقب إذا -ج

 ومـن،  الفصـليـتم معاقبتـو ب عنـدماتعد عقوبة العـزل تشـديد لعقوبـة الفصـل مـن الوظيفـة 
يمكــن مــن خاللــو فصــمة مــن الوظيفــة مــره  فعــال يرتكــب ان الــى مخالفتــو عمــى يصــر ثــم

لموظيفـة العامـة بوصـفيا واجـب وطنـي ، يسـتيدف مـن ذلك ألنو لم يكن اىال  .(64)اخرى
  (65)ورائيا خدمة الصالح العام

وعميـــو فـــان فـــرض عقوبـــة العـــزل عمـــى المـــدير العـــام تكـــون مـــن صـــالحية مجمـــس      
الوزراء بناًء عمى اقتـراح الـوزير عنـدما يظيـر لـو مـن خـالل التحقيـق ان المـدير العـام قـد 

 . (66)ارتكب فعال يستوجب عزلو من الوظيفة
 ينضباطالمطمب الثاني : الرقابة القضائية عمى االستبعاد اال 

من المالحظ ، لخطورة العقوبات المنيية لمعالقة الوظيفية والمتمثمـة بعقوبـة الفصـل      
او العزل لممدراء العامون وما يترتب عمييا من نتائج تؤثر عمى مراكزىم القانونية ، عمد 

 نصــوص بموجــبلطعــن فييــا امــام الجيــات القضــائية المشــرع العراقــي الــى اعطــاء حــق ا
 ، من اجل المحافظة عمى ىذه المراكز . قانونية
وعمــى وفــق ذلــك ، يمكــن تنــاول ىــذا المطمــب بموجــب فــرعين ســنتناول فــي االول :      
.  القضـــائية الرقابـــة حـــدودوســـنتناول فـــي الثـــاني :  القضـــائية بالرقابـــة  المختصـــة الجيـــة

 ويكون ذلك وفق االتي :
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 الفرع االول : الجهة المختصة  بالرقابة القضائية
نظـــرًا لقـــرار االســـتبعاد االنضـــباطي لممـــدراء العـــامون مـــن مناصـــبيم التـــي يشـــغمونيا      

وانياء عالقتيم الوظيفية ، ولخطورة االثـر المترتـب مـن فـرض العقوبـات المنييـة لمعالقـة 
وعائمتو ، نجد ان المشـرع العراقـي قـد كفـل حمايتـو بعـدد  الوظيفية عمى مستقبل الموظف

من الضمانات تمكنو مـن الـدفاع عـن حقوقـو ، ذلـك عـن طريـق الـزام االدارة بالسـحب او 
االلغـاء لقرارىــا االداري بفــرض العقوبــة عــن طريــق الــتظمم منــو اماميــا ، واذا لــم يأخــذ بــو 

 .(67)يستتبع حق الطعن امام المحاكم القضائية المختصة
او الرقابـة القضـائية ىـي مـن اىـم الضـمانات الكفيمـة  (68)ومن ثم فان حق التقاضي     

بالمحافظة عمى حقوق الموظف وحمايتو من تعسف السمطة عن طريـق القضـاء ، الـذي 
ىـــــو مـــــن اىـــــم األجيـــــزة القـــــادرة  عمـــــى خضـــــوع جميـــــع مـــــا يصـــــدر مـــــن قـــــرارات اداريـــــة 

تحفظ الكرامة االنسانية لمن تأثر مركزة القانوني . وعميو فان الرقابة القضائية (69)لمقانون
. وبــالرجوع الــى المشـــرع  (70)بفــرض العقوبــة ، وتضــمن لـــو محاكمــة عادلــة وموضـــوعيو

قبــل  .1991 لســنة( 14) رقــم العــام والقطــاع الدولــة مــوظفي العراقــي فــي قــانون انضــباط
مجمــس الــوزراء  التعــديل تبــين انــو يعتبــر االســتبعاد االنضــباطي الصــادر مــن الرئاســة او

، اال انــو مــن اجــل (71)بــات وممــزم ومــن ثــم ال يجــوز الطعــن فيــو امــام أي جيــة قضــائية
المحافظة عمى المراكز القانونية لمموظفين وحقوقيم  فيما لو تعسفت السمطة في اصدار 
قـرار االسـتبعاد االنضـباطي ، عمــل المشـرع عمـى تـدارك ىــذا الموقـف مـن خـالل اعطــاء 

مون بالطعن بقـرارات فـرض العقوبـات االنضـباطية امـام محكمـة قضـاء الحق لممدراء العا
،التي تكتسب مشروعيتيا القانونية بالرقابـة عمـى العقوبـات المنييـة لمرابطـة  (72)الموظفين

 قــانون ، 2013 لســنة( 17) رقــم القــانونالوظيفيــة بالنســبة لعقــوبتي الفصــل والعــزل مــن 
والـذي جـاء فيـو بـالنص  .1979 لسـنة( 65) رقـم الدولـة مجمـس لقـانون الخامس التعديل

 دوائـر عمـى الموظـف يقيميـا التـي الدعاوى في بالفصل الموظفين قضاء محاكم تختص"
 قـــانون فـــي عمييـــا المنصـــوص يةنضـــباطاال العقوبـــات فـــي لمطعـــن العـــام والقطـــاع الدولـــة

 . (73)"العام والقطاع الدولة موظفي انضباط
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 قـانوناال انو قبل تقديم الطعن بفرض العقوبة الى محكمة قضاء الموظفين اشـترط      
الـتظمم الـى الجيـة  المعـدل 1991 لسنة( 14) رقم العام والقطاع الدولة موظفي انضباط

، وىذه من االمور المستحسنة التـي (74)( يوما من تاري  التبمي 30مصدرة القرار خالل )
الــتظمم وجــوبي عنــد الطعــن بقــرار فــرض عقــوبتي الفصــل  نــص عمييــا المشــرع مــن جعــل
 .(75)والعزل امام المحكمة المختصة

ذلــــك بحســــب مــــا نــــرى فــــان الــــتظمم االداري يتــــيح لمجيــــة مصــــدرة القــــرار بمراجعــــة      
االخطاء التي تصدر عنيا، مما يستتبع سحب القرار او الغائو فضال عن تخفيف العبئ 

 عن كاىل الجيات القضائية. 
ومن ثم عمى الموظف المتظمم من قرار فرض عقوبتي الفصل والعزل مـن الوظيفـة      

( يومـا مـن تـاري  التبميـ  بـرفض 30العامة المجـوء الـى محكمـة قضـاء المـوظفين خـالل )
. ىــذا وان المشــرع قــد (76)الــتظمم حقيقــة وحكمــا وايضــا يعــد القــرار غيــر مطعــون فيــو باتــا

ت الكفيمــة بالمحافظــة عمــى حقــوق الموظــف حــرص عمــى تــوفير اكبــر قــدر مــن الضــمانا
ـــذي صـــدر قـــرار فـــرض العقوبـــة بحقـــة مـــن الطعـــن تميـــزا مـــن قـــرارات محكمـــة قضـــاء  ال

 . (77)الموظفين امام المحكمة االدارية العميا
 الفرع الثاني : حدود الرقابة القضائية

ان المشرع العراقي بعدما جعل نظر الطعون بالقرارات االدارية الخاصـة باالسـتبعاد      
االنضـــباطي لممـــدراء العـــامون مـــن الوظيفـــة العامـــة ىـــي مـــن اختصـــاص محكمـــة قضـــاء 
الموظفين . في الوقـت ذاتـو حـدد سـمطة المحكمـة عنـد النظـر الـى تمـك الطعـون مـن قبـل 

 عمـى االعتراضـات فـي بالنظر المجمس يختص"اصحاب العالقة ، اذ جاء بالنص عمى 
 أو القـرار عمـى المصـادقة يقـرر ان لـو و..... عمييـا المنصـوص العقوبـات فرض قرارات

 (78)"إلغائيا أو العقوبة تخفيض
من خالل قراءتنا لمنص اعـاله تتضـح حـدود سـمطة المحكمـة والتـي يمكـن مناقشـتيا      

 عمى وفق ما يمي :
المصــادقة عمــى قــرار االســتبعاد االنضــباطي : اذا تبــين لممحكمــة بمشــروعية القــرار  – 1

الخاص بفرض عقوبـة الفصـل او العـزل وان العقوبـة متناسـبة مـع المخالفـة المرتكبـة مـن 
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قبل الموظف العام ، واخص بالذكر المدراء العامون ، تتجو المحكمة الى مصادقة قـرار 
 عقوبــة"... ي العديــد مــن تطبيقاتيــا القضــائية ومنيــا فــرض العقوبــة ، وذلــك كمــا جــاء فــ

 الــنص إلــى الحاجــة دون مــن رشـوة جريمــة عــن بــالمحكوم تمحـق تبعيــة عقوبــة ىــي العـزل
  (79)"المفروضــة العقوبــة عمــى والمصــادقة المــدعي دعــوى رد المحكمــة قــررت لــذا عمييــا،

 ان"كما صادقت المحكمة االداريـة العميـا احـدى قـرارات محكمـة قضـاء المـوظفين بـالقول 
 تقـديم أثبتـت الغـرض ليـذا شـكمت تحقيقيـة لجنة توصيات عمى بناءاً  جاءت العزل عقوبة

 المــدعي دعـوى رد المحكمــة قـررت لـذا الوظيفيــة، بخدمتـو تتعمـق مــزورة وثـائق المعتـرض
 (80)"بحقو المفروضة العقوبة عمى والمصادقة القانون من ليا سند وجود لعدم
تخفيـف العقوبــة : بطبيعـة الحــال يعمــل القاضـي االداري عمــى معرفـة التناســب بــين  – 2

جســامة العقوبــة االنضــباطية والفعــل المرتكــب ، مــن خــالل الفحــص والتــدقيق فــي الواقعــة 
بتخفيــف عقوبــة  ســبب القــرار، وىــذا مــا اتجيــت اليــو محكمــة قضــاء المــوظفين اذ قضــت

العزل الى عقوبة تنزيل الدرجة لعدم التناسب بين الفعل والعقوبة الصادرة بحق الموظـف 
 محكمــة ان... "، وقــد صــادقت المحكمــة االداريــة العميــا عمــى قرارىــا تميــزا اذ جــاء فيــو 

 مــن العقوبــة تخفــيض باالتفــاق وقــررت القانونيــة النظــر بوجيــة ألتزمــت المــوظفين قضــاء
 الطعـــن ورد المميـــز الحكـــم تصـــديق قـــرر لـــذا الدرجـــة، تنزيـــل عقوبـــة إلـــى العـــزل عقوبـــة

 .  (81)"التمييزي
الغاء العقوبة : ان محكمة قضاء الموظفين اذا تبين ليا ان االسـتبعاد االنضـباطي  – 3

الذي جاء نتيجة عقوبة الفصل او العزل قد اعترتو عيب من عيوب المشـروعية ، وكـان 
، تصــــدر (82)فاقــــد لســــنده القــــانوني ومــــدعاة لمطعــــن بوجــــو خــــاص الحــــد اســــباب الطعــــن

دم مشروعيتيا القانونية، وذلك كما جاء في احدى المحكمة قرارىا بإلغاء العقوبة وذلك لع
 الن وذلــك الشــكل فـي بعيــب معيبــة جـاءت الموظــف عــزل عقوبـة"قراراتيـا القضــائية بــأن 

 ان حـين فـي اشـخاص اربعـة مـن مؤلفـة كانـت الموظـف مـع حققت التي التحقيقية المجنة
  (83)"ثالثة ىو قانونا المحدد العدد
 ، كثيـــر مـــن قـــرارات محكمـــة قضـــاء المـــوظفيننـــرى مـــن خـــالل قـــراءة ال فأننـــاوعميـــة      

 الــى االشــارة تــم وانمــا الييــا بشــكل كامــل اإلشــارةالخاصــة بموضــوع البحــث والتــي يتعــذر 
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تبـين ان ىنـاك تطـور محمـود لـدى الرقابـة ، ىيكميـة البحـث  تتطمـبذلـك لمـا  منيـا نماذج
ية  والتــي ىــي خيــر ضــمان لحقــوق المــوظفين فضــال عــن التصــدي نضــباطالقضــائية اال
 في فرض العقوبات المنيية لمعالقة الوظيفية . السمطةالى تعسف 

عنــدما لــم يعطــي حصــانة الــى مــن يشــغل  مــا فعــلكــذلك ان المشــرع العراقــي خيــر      
 ارتكابـومنصب مدير عام من الموظفين من حيث معاقبتو بعقوبة الفصل او العـزل عـن 

ثيرىـا ولكـن لخطـورة ىـذه العقوبـات ومـدى تأ ، فعال خطيـرا يسـتوجب فـرض العقوبـة عميـو
اســـتغالليا مـــن قبـــل الجيـــات  عمـــى المركـــز القـــانوني لممـــدراء العـــامون فضـــال عـــن عـــدم

اخـرى  ألغراضوألغراض كأن تكون بعيده عن الفشل الوظيفي وانما  ، بفرضيا المخولة
نجــد مــن الضــروري مــنح ضــمانات قويــة ووفــق نطــاق ضــيق يبــين الحــاالت التــي  فأننــا. 

 .   الق يد السمطة في فرضياتفرض بيا العقوبة وليس اط
 الخاتمة

 العـامون المـدراء السـتبعاد العاديـة غير الطرق)  بـ الموسومة الدراسة ىذه نياية في     
 . والتوصيات النتائج اىم الى توصمنا(  المحافظة في مناصبيم عن

  النتائج
 المشـــرع ان اذ،  االقالـــة طريـــق عـــن مناصـــبيم مـــن العـــامون المـــدراء اســـتبعاد يـــتم : اوال

 المحـافظ او المحافظـة مجمـس)   ـبـ تتمثـل جية من ألكثر االقالة ميمة اوكل قد العراقي
 تتحقـــق لكـــي توافرىـــا يجـــب بأســـباب االختصـــاص ىـــذا قيـــد انـــو اال  (الـــوزراء مجمـــس او

 إقمـيم في المنتظمة غير المحافظات من( 7) المادة من( 8) الفقرة في الييا اشار اإلقالة
 . المعدل 2008 لسنة( 21) رقم

 ضـــمان اجـــل مـــن وذلـــك القضـــائية لمرقابـــة العـــامون المـــدراء اقالـــة قـــرار يخضـــع : ثانياااا
 ان بحقـة االقالـة قـرار صدر لمن يحق اذ ، بإصدارة المعنية الجيات تعسف من قوقيمح

 منيـــا الشـــروط مـــن مجموعـــة تـــوفر بموجـــب المـــوظفين قضـــاء محكمـــة امـــام بـــو يطعـــن
 . شكمية واخرى موضوعية

 قـرار صـدور عمـى بنـاءً  يشـغمونيا التـي مناصـبيم من العامون المدراء استبعاد يتم : ثالثا
 تـوفر حـال فـي ، عـام موظـف بوصـفو العـزل عقوبـة او الفصـل عقوبة بفرض يانضباط
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( 14) رقـم العـام والقطـاع الدولـة مـوظفي انضـباط قـانون فـي عمييـا المنصوص االسباب
 .المعدل 1991 لسنة
 امـــام العـــزل او الفصـــل عقوبـــة فـــرض بقـــرار الطعـــن مـــن العـــامون لممـــدراء يمكـــن : رابعاااا

 الطعـــون ىـــذه مثـــل الســـتقبال المختصـــة المحكمـــة بوصـــفيا،  المـــوظفين قضـــاء محكمـــة
   . الغائيا او تخفيفيا او العقوبة قرار عمى بالمصادقة تقوم ان اما ولممحكمة
 التوصيات

 حقـوق عمـى بالمحافظـة كفيمـة قانونيـة نصوص اعطاء العراقي المشرع عمى نقترح : اوال
 2008 لسـنة( 21) رقـم إقمـيم فـي المنتظمـة غيـر المحافظـات قـانون في العامون المدراء
 قـانوني بـنص اإلقالـة اسـباب ذكـر مـع ، باإلقالـة المعنيـة الجيـة وحـدة حيـث من. المعدل
 تســتوجب التــي االســباب ىــذه تــوفر حــال فــي بــالتحقيق القائمــة الجيــة وتحديــد ، صــريح
 النزاىة ىيئة او المالية الرقابة ديوان تكون كأن ، مناصبيم عن العامون المدراء استبعاد

 مـــن(  ثامنـــا/  7) المـــادة فـــي عمييـــا المنصـــوص االســـباب بـــذكر فقـــط االكتفـــاء ولـــيس ،
 . المعدل 2008 لسنة( 21) رقم إقميم في المنتظمة غير المحافظات قانون
 يتمتـع الـذي المنصب اىمية االعتبار بنظر يأخذ ان  العراقي المشرع عمى نقترح : ثانيا
 تــأري  مــن يــوم( 15) خــالل" بقــرار االقالــة الطعــن حــق ويمــنحيم ، العــامون المــدراء بــو

 إسـتالميا تـأري  مـن يومـاً ( 30) مدة خالل الطعن في تبت ان المحكمة وعمى بو، تبمغو
 قـــــانون مــــن( 4/ثامنــــاً /7) المــــادة فــــي جــــاء كمــــا لممحــــافظين مــــنح لمــــا اســــوةً ". الطعــــن

 .المعدل 2008 لسنة( 21) رقم إقميم في المنتظمة غير المحافظات
 العـزل عقوبـة تسـتوجب التـي الخطرة االفعال يحدد ان العراقي المشرع عمى نقترح : ثالثا

 العــام والقطـاع الدولـة مـوظفي انضـباط قـانون مــن( أ/  ثامنـاً /8) المـادة فـي الييـا المشـار
 تجــاه اإلدارة تعســف مــن تحاشــيا الحصــر ســبيل وعمــى المعــدل 1991 لســنة( 14) رقــم

 ضماناتالمدير العام بصفتو موظف  يمنح ان عام وبشكل. العقوبة فرض عند موظفييا
 السـمطة يـد اطـالق ولـيس العقوبة بيا تفرض التي الحاالت بينت ضيق نطاق ووفق قوية
 .  فرضيا في
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(1)

 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ( 2/ربعؼب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 .اٌّؼذي
(2)

 .اٌّؼذي 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ/ عبثؼب ( 1اٌّبدح )  -

 إصاء٘ب اٌّج١ٕخ اٌّؼبٟٔ اٌمبْٔٛ ٘زا ألغشاع اٌزب١ٌخ ثبٌّظطٍؾبد مظذ٠ٚاٌزٟ عبء ف١ٙب ثبٌٕض ػٍٝ "

 ..." اٌؼبِْٛ اٌّذساء:  اٌؼ١ٍب إٌّبطت:  عبثؼب  ...   -:
(3)

ٚاٌزٟ  . اٌّؼذي 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ( 51)اٌّبدح  - 

 ٌٍشخض أعزغٛاة عٍغخ ٠غجمٗ اٌمبْٔٛ ٘زا فٟ ٚسد إلبٌخ أٚ إػفبء ف١ٗ أِش وًعبء ف١ٙب ثبٌٕض ػٍٝ "

 "اٌّؼٕٟ
(4)

 سعبٌخ ، 2005 ٌؼبَ اٌؼشالٟ اٌذعزٛس ٚفك ػٍٝ اٌجشٌّئٟٔ االعزغٛاة:  ؽغٓ عبعُ اؽّذ - 

 .2 ص ، 2013 ، إٌٙش٠ٓ ثغبِؼخ اٌؾمٛق و١ٍخ ، ِبعغز١ش
(5)

 ص ،2012 ، ثغذاد ، 1ط ، اٌغفشاْ ِىزت ، اٌؼشاق فٟ اٌّؾبفظْٛ:  اٌم١غٟ ِؾّذ ؽٕبْ.د  - 

130. 
(6)

 اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ ،(  2012/ر١١ّض/ارؾبد٠خ/43) سلُ اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 ػٓ اٌظبدسح ٚاٌمشاساد األؽىبَ فٟ اٌٛاسدح ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌذعزٛس٠خ ،اٌّجبدا اٌمب١ٔٛٔخ اٌشؤْٚ دائشح ،

 23 ص ،( 2012-2005) ٌٍغٕٛاد اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ
(7)

 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ(  2/ربعؼب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 اٌّؼذي
(2)

 ِغّٛػخ ، اٌؼذي ٚصاسح ، 13/2/2002 فٟ( 76/2002) اٌّشلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ لشاس ٠ٕظش - 

 67 ص ، 2002 ٌؼبَ اٌذٌٚخ ِغٍظ ٚفزبٜٚ لشاساد
(2)

 االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ ، 2/10/2012 فٟ( 141/2012) سلُ اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 اٌظبدسح ٚاٌمشاساد األؽىبَ فٟ اٌٛاسدح ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌذعزٛس٠خ اٌّجبدا ، اٌمب١ٔٛٔخ اٌشؤْٚ دائشح ، اٌؼ١ٍب

 112 ص ،(2012-2005) ٌٍغٕٛاد اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ ػٓ
(10)

 ٚضجظ ، اٌؼبِخ األِٛاي عشلخ ِٓ إٌفظ رؾظ١ٓ ػٍٝ ٚاٌمذسح ا١ٌذ ٔظبفخ" ثبٌٕضا٘خ ٠مظذ - 

 ثٕبء:   اٌّؼبض١ذٞ طبئت عف١ئْ.د:  ػٓ ٔمل   ،" اٌؼبَ اٌّبي ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٚاٌمذسح األِٛاي

 ٚاألثؾبس اٌزشث٠ٛخ اٌذساعبد ِشوض فٟ ِٕشٛس اٌؼشال١خ،ثؾش اٌزشث٠ٛخ إٌّب٘ظ فٟ إٌضا٘خ ِفَٙٛ

 3 ،ص2002ثغذاد، عبِؼخ إٌفغ١خ
(11)

 ، ؽشِخ اٌؼبِخ ٌألِٛاي – أٚال  "  إْ ػٍٝ 2005 ٌغٕخ اٌؼشالٟ اٌذعزٛس ِٓ( 27) اٌّبدح ٔظذ  - 

 ٚإداسرٙب اٌذٌٚخ أِلن ثؾفع اٌخبطخ األؽىبَ ثمبْٔٛ رٕظُ – صئ١ٔب   ، ِٛاطٓ وً ػٍٝ ٚاعت ٚؽّب٠زٙب

 ...." ف١ٙب اٌزظشف ٚششٚط
(12)

 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ( 1/صبِٕب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 .اٌّؼذي
(13)

 ٌغٕخ( 27) سلُ ٚااللض١خ اٌّؾبفظبد ِغبٌظ أزخبثبد ٌمبْٔٛ اٌضبٟٔ اٌزؼذ٠ً ِٓ( 1) اٌّبدح - 

2012 
(14)

  2/6/2021اٌظبدس ثزبس٠خ  2012/ارؾبد٠خ / 155لشاس اٌّؾىّخ االرؾبد٠خ اٌؼ١ٍب فٟ اٌذػٜٛ   - 
(15)

 ٌغٕخ( 27) سلُ ٚااللض١خ اٌّؾبفظبد ِغبٌظ أزخبثبد ٌمبْٔٛ اٌضبٟٔ اٌزؼذ٠ً ِٓ( 4) اٌّبدح  - 

2012 
(16)

 ٚاٌّزضّٓ 4/5/2020 فٟ( 2412) اٌّشلُ ١ِغئْ ِؾبفظخ د٠ٛإْ ِٓ اٌظبدس اٌمشاس ٠ٕظش - 

 رٞ ِؾبفظخ د٠ٛإْ ِٓ اٌظبدس اٌمشاس اٌظذد ٚثزاد ١ِغئْ، فٟ ٚاٌش٠بضخ اٌشجبة ِذ٠ش٠خ ِذ٠ش إلبٌخ

  .لبس رٞ ِؾبفظخ أعزضّبس ١٘ئخ ػبَ ِذ٠ش إلبٌخ ٚاٌّزضّٓ 7/6/2020 فٟ( 2005) اٌّشلُ لبس
(17)

 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ( 2/ربعؼب   /7) اٌّبدٖ  - 

 .اٌّؼذي
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(12)

 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ( صبِٕب  / 7) ٠ٕظش اٌّبدٖ  - 

 .اٌّؼذي
(12)

 ٚاٌظبدس 2012 ٌغٕخ( 2) سلُ اٌٛصساء ٌّغٍظ اٌذاخٍٟ / اٚال ( ِٓ إٌظبَ ٠7ٕظش اٌّبدح )   - 

 اٌؼذد رٞ اٌؼشال١خ اٌٛلبئغ عش٠ذح فٟ اٌمشاس ٚٔشش ، 2012 ٌغٕخ( 23) اٌّشلُ اٌٛصساء ِغٍظ ثمشاس

 .25/3/2012 فٟ( 4533)
(20)

 اٌمِٟٛ اٌّشوض ، ػ١ٍٙب ٚاٌشلبثخ ٚرطج١مٙب اٌّؾ١ٍخ اإلداسح:  اٌؾّذإٟٔ ٔغُ ؽغٓ عبِٟ.د - 

  .315 ص ،2014 ، اٌمب٘شح ، 1ط ، اٌمب١ٔٛٔخ ٌألطذاساد
(21)

 غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ظً فٟ اٌؼشاق فٟ االداس٠خ اٌلِشوض٠خ:  ؽبرُ اٌشؽ١ُ ػجذ فبسط - 

 ، ٚاٌغ١بع١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌىٛفخ ِغ١ٍخ فٟ ِٕشٛس ثؾش ، 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ

 132 ص ، 2002 ،( 2) اٌؼذد
(22)

 ث١شٚد ،1ط اٌؾٍجٟ، ِٕشٛساد االٚي، اٌىزبة ، اإلداسٞ اٌمضبء:  اٌٛ٘بة ػجذ سفؼذ ِؾّذ.د - 

 .21 ،ص 2005 ،
(23)

د. ِب٘ش طبٌؼ ػلٚٞ اٌغجٛسٞ : ِجبدٜ اٌمبْٔٛ االداسٞ ) دساعخ ِمبسٔٗ ( ، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ  - 

 42 -35، ثغذاد ، ص 
(24)

 ، اٌؼشاق فٟ اإلل١ّ١ٍخ اٌلِشوض٠خ اإلداس٠خ ا١ٌٙئبد ػٍٝ اٌشلبثخ:   آخشْٚ ٚ ِؾّذ ؽغٓ أدس٠ظ - 

 .127 ص  ، 2012 ،( 14) اٌؼذد ، ٚاٌغ١بع١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼٍَٛ رىش٠ذ عبِؼخ ِغٍخ فٟ ِٕشٛس ثؾش
(25)

 فٟ(  دعزٛس٠خ/ ق 17 ٌغٕخ 15) سلُ لض١خ ِظش فٟ اٌؼ١ٍب اٌذعزٛس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 ٌٍٕشش اٌغذ٠ذح اٌغبِؼخ داس ، اإلداسٞ اٌمضبء:  اٌجبعظ ػجذ فؤاد ِؾّذ.د:  إ١ٌٗ أشبس ، 2/12/1225

 7 ص ، 2005 االعىٕذس٠خ، ،1،ط
(26)

 اٌزٕف١ز٠خ اٌغٍطخ ػٓ اٌظبدسح ٚاٌزظشفبد األػّبي خضٛع"٠مظذ ثبٌّششٚػ١خ االداس٠خ ٟ٘  - 

 ، اإلداس٠خ إٌّبصػبد فٟ اٌٛع١ظ:  ثؼٍٟ اٌظغ١ش ِؾّذ.د "لٛاػذٖ ِخزٍف فٟ ثبٌذٌٚخ اٌغبئذ ٌٍٕظبَ

 .2 ص ، 2002 ، اٌمب٘شح ، 1ط ، ٚاٌزٛص٠غ ٌٍٕشش اٌؼٍَٛ داس
(27)

، ص  2015،  1اٌؼبٟٔ : اٌمضبء االداسٞ ، ِىزجخ اٌغٕٙٛسٞ ، ثغذاد ، ط د. ٚعبَ طجبس   - 

21- 22 . 
(22)

 اٌمِٟٛ اٌّشوض ، اإلداسٞ اٌمضبء فٟ اٌشبٍِخ اٌّٛعٛػخ:  اٌؼ١ٕ١ٓ أثٛ ِب٘ش ِؾّذ .د - 

 ثؼذ٘ب ِٚب 62 ص ، 2015 ، اٌمب٘شح ، 1ط ، اٌمب١ٔٛٔخ ٌإلطذاساد
(22)

 ِؤعغخ ، اٌؼشالٟ اٌمبْٔٛ فٟ اٌؼبَ األِٓ ؽفع فٟ اٌّؾبفع طلؽ١خ:  اٌؼّشٞ اٌمبدس ػجذ ٔبظش - 

 123ص ، 2012 ، ثغذاد ، 1ط ، ٌٍّطجٛػبد اٌشافذ
(30)

 162 ص ، عبثك ِظذس ، اٌؼشاق فٟ اٌّؾبفظْٛ:  اٌم١غٟ ِؾّذ ؽٕبْ .د  - 
(31)

 اٌذٌٚخ ِغٍظ لشاساد ِغّٛػخ ، 1/2/2010 فٟ( 14/2010) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ لشاس ٠ٕظش - 

 115 ص ، 2010 ٌؼبَ
(32)

 اٌّؾىّخ ، 22/2/2011 فٟ( 2011/ إرؾبد٠خ/11) اٌّشلُ اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 ص ، 2011 ٌؼبَ اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ ٚلشاساد أؽىبَ ، اٌمب١ٔٛٔخ اٌشؤْٚ دائشح ، اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ

22. 
(33)

 اٌّؾىّخ ، 22/6/2015 فٟ( 2015/ إرؾبد٠خ/11) سلُ اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 ِٓ ٌألػٛاَ اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ اٌّؾىّخ ٚلشاساد أؽىبَ ، اٌمب١ٔٛٔخ اٌشؤْٚ دائشح ، اٌؼ١ٍب االرؾبد٠خ

 .121 ص ،( 2012/ 2005)
(34)

 1221( ٌغٕخ 14ِٛظفٟ اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ سلُ ) أضجبط/ اٚال ( ِٓ لبْٔٛ 12اٌّبدح ) - 

 اٌّؼذي  ٚاٌزٟ عبء ف١ٙب "...ػٍٝ اٌّٛظف اٌزٞ ٠شغً ٚظ١فخ ِذ٠ش ػبَ..."
(35)

 5/4/2015 فٟ( ر١١ّض/اٌّٛظف١ٓ لضبء/136) سلُ اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش  - 
(36)

 .22/7/2013 فٟ( 4223) اٌؼذد رٞ اٌؼشال١خ اٌٛلبئغ ثغش٠ذح اٌمبْٔٛ ٔشش  - 
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 .11/6/1272 فٟ( 2714) اٌؼذد رٞ اٌؼشال١خ اٌٛلبئغ ثغش٠ذح اٌمبْٔٛ ٔشش  - 
(32)

 ِٚب ثؼذ٘ب 247 ص ،  ِظذس عبثك ، االداسٞ اٌمضبء:  اٌؼبٟٔ طجبس ٚعبَ. د  - 
(32)

 اٌخبِظ اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ 2013 ٌغٕخ( 17) سلُ اٌمبْٔٛ ِٓ( 3ٚ 2 ٚ 1/خبِغب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 .1272 ٌغٕخ( 65) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ ٌمبْٔٛ
(40)

 .ِٕشٛس غ١ش ، 4/4/2012 فٟ( 1075/2012) سلُ اٌّٛظف١ٓ لضبء ِؾىّخ لشاس ٠ٕظش  - 
(41)

 ٌمبْٔٛ اٌخبِظ اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ 2013 ٌغٕخ( 17) سلُ اٌمبْٔٛ ِٓ( ة/ربعؼب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 .1272 ٌغٕخ( 65) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ
(42)

 2002 ٌغٕخ( 21) سلُ إل١ٍُ فٟ إٌّزظّخ غ١ش اٌّؾبفظبد لبْٔٛ ِٓ( 4/صبِٕب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش  - 

 .اٌّؼذي
(43)

 ٌمبْٔٛ اٌخبِظ اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ 2013 ٌغٕخ( 17) سلُ اٌمبْٔٛ ِٓ( ط/ ربعؼب  /7) ٠ٕظش اٌّبدح - 

 .1272 ٌغٕخ( 65) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ
(44)

 1221 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( عبثؼب  /2) اٌّبدح ٠ٕظش  - 

 .اٌّؼذي
(45)

 ،لشاساد اٌؼذي ٚصاسح ، 3/4/2013 فٟ( 22/2013) سلُ اٌؼشالٟ اٌذٌٚخ ِغٍظ فزٜٛ ٠ٕظش - 

 .72 ص ، 2013 ٌؼبَ اٌذٌٚخ ِغٍظ ٚفزبٜٚ
(46)

 ٚاإلثبؽخ اٌؾظش ث١ٓ رٛظ١فٗ إػبدح فٟ ٚآصشّ٘ب ٚػضٌٗ اٌؼبَ اٌّٛظف فظً:  ػٍٟ سش١ذ خبٌذ.د - 

 114 ص ، 2015 ،( 22) اٌؼذد ، اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼٍَٛ رىش٠ذ عبِؼخ ِغٍخ فٟ ِٕشٛس ثؾش ،
(47)

 فٟ( 2014/ر١١ّض/اٌّٛظف١ٓ لضبء/722) سلُ اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش  - 

23/10/2014 
(42)

 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( عبثؼب  / أ /2) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 .اٌّؼذي 1221
(42)

( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ أؽىبَ ششػ:  ِٙذٞ ف١ظً غبصٞ.د - 

 . ثؼذ٘ب ِٚب 53 ، صإٌششثذْٚ عٕخ  ، ثغذاد ، 1ط ، اٌؼشال١خ اٌمٛا١ٔٓ ِٛعٛػخ ، 1221 ٌغٕخ
(50)

 اٌّؼذي .  1262ٌغٕخ  111( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ  27ٚ  26ٚ  ٠25ٕظش اٌّبدح )   - 
(51)

 1221 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( ٠12ٕظش اٌّبدح )  - 

 .اٌّؼذي
(52)

 16/2/2012 فٟ( 2012/ر١١ّض/ِٛظف١ٓ لضبء/326) سلُ اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

ٚاٌزٞ عبء ف١ٗ  322 ص ،2012 ٌؼبَ ٚفزبٚاٖ اٌذٌٚخ ِغٍظ لشاساد ِغّٛػخ ، اٌؼذي ٚصاسح ،

 "ِؤلزخ طج١ؼخ راد اٌفظً ػمٛثخ"
(53)

 اٌّفؼٛي ٔبفز ٚ٘ٛ 7/2/1272 فٟ( 2667) اٌؼذد رٞ اٌؼشال١خ اٌٛلبئغ عش٠ذح فٟ اٌمشاس ٔشش  - 

 .ؽب١ٌب  
(54)

 ، اٌؼذي ٚصاسح ، 24/1/2002 فٟ( ر١١ّض/ أضجبط/11) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ لشاس ٠ٕظش - 

 .123 ص ، 2002 ٌؼبَ اٌذٌٚخ ِغٍظ ٚفزبٜٚ لشاساد ِغّٛػخ
(55)

 1221 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( صبِٕب  /2) اٌّبدح ٠ٕظش  - 

 .اٌّؼذي
(56)

 ٚاإلثبؽخ اٌؾظش ث١ٓ رٛظ١فٗ إػبدح فٟ ٚآصشّ٘ب ٚػضٌٗ اٌؼبَ اٌّٛظف فظً ، ػٍٟ سش١ذ خبٌذ.د - 

 132 ص ، عبثك ِظذس ،
(57)

 ، اٌٛظ١ف١خ ػللزٗ إٔٙبء فٟ اٌؼبَ اٌّٛظف ٠شرىجٙب اٌزٟ اٌغش٠ّخ آصش:  اٌض١٘شٞ ؽّذٞ ِٙذٞ - 

  .42 ص ، 2004 ، ثغذاد ثغبِؼخ اٌمبْٔٛ و١ٍخ إٌٝ ِمذِخ دوزٛساٖ أطشٚؽخ
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 إػبدح ٠غٛص ال" ٚاٌّزضّٓ 20/12/2015 فٟ( 127) سلُ اٌؼشالٟ اٌذٌٚخ ِغٍظ لشاس ٠ٕظش - 

 خ١ٍفخ ػضّبْ خ١ّظ:  ، إ١ٌٗ أشبس"  اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ دٚائش فٟ اٌٛظ١فخ إٌٝ اٌّؼضٚي اٌّٛظف

  .61 ، ص 2016، ثغذاد ،  1ِىزجخ صاوٟ ، ط ، اٌّؾبفظبد ٌّغبٌظ اٌؼٍّٟ إٌّٙبط:   اٌّؼبض١ذٞ
(52)

 ِغّٛػخ ، اٌؼذي ٚصاسح ، 22/6/2015 فٟ( 64/2015) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ فزٜٛ ٠ٕظش - 

 .123 ص ، ثغذاد ، اٌؼبِخ اٌضمبف١خ اٌشؤْٚ داس ِطبثغ ، 2015 ٌؼبَ اٌذٌٚخ ِغٍظ ٚفزبٜٚ لشاساد
(60)

 ، 12/2/2015 فٟ( 2014/ر١١ّض/ِٛظف١ٓ لضبء/40) سلُ اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش  - 

 .142 ص ، عبثك ِظذس ، اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لضبء:  اٌؼغ١ٍٟ ٘بًِ ٌفزٗ:  إ١ٌٗ أشبس
(61)

( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ أؽىبَ ششػ:  ِٙذٞ ف١ظً غبصٞ.د  - 

 .24 ص ، عبثك ِظذس ، 1221 ٌغٕخ
(62)

 .اٌّؼذي 1262 ٌغٕخ( 111) سلُ اٌؼمٛثبد لبْٔٛ ِٓ( 25) اٌّبدح ٠ٕظش  - 
(63)

 22/1/2015 فٟ( 2015/ر١١ّض/ِٛظف١ٓ لضبء/102) سلُ اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 ثغذاد، ، 1ط ، اٌىزبة ِطجؼخ ، اٌؼ١ٍب اإلداس٠خ اٌّؾىّخ لضبء:  اٌؼغ١ٍٟ ٘بًِ ٌفزٗ:  إ١ٌٗ أشبس ،

 .162 ص ،2016
(64)

 ، اٌٛظ١ف١خ ػللزٗ إٔٙبء فٟ اٌؼبَ اٌّٛظف ٠شرىجٙب اٌزٟ اٌغش٠ّخ آصش:  اٌض١٘شٞ ؽّذٞ ِٙذٞ - 

 .51ص ، عبثك ِظذس
(65)

 1221 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ( ِٓ  ٠3ٕظش اٌّبدح )  - 

 اٌّؼذي . 
(66)

 1221 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( ٠12ٕظش اٌّبدح )  - 

 .اٌّؼذي
(67)

 ، اٌٛظ١ف١خ ػللزٗ إٔٙبء فٟ اٌؼبَ اٌّٛظف ٠شرىجٙب اٌزٟ اٌغش٠ّخ آصش:  اٌض١٘شٞ ؽّذٞ ِٙذٞ  - 

 .24 ص ، عبثك ِظذس
(62)

 دعزٛس ِٕٚٙب ، اٌؾذ٠ضخ اٌذعبر١ش ػ١ٍٙب ٔظذ اٌزٟ اٌذعزٛس٠خ اٌؾمٛق ِٓ اٌزمبضٟ ؽك ٠ؼذ  - 

 ".ٌٍغ١ّغ ِٚىفٛي ِظْٛ ؽك اٌزمبضٟ" إْ ػٍٝ( صبٌضب  /12) اٌّبدح ٔظذ أر ، 2005 ٌغٕخ اٌؼشاق
(62)

 21ص ، عبثك ِظذس ، االداسٞ اٌمضبء:  اٌؼبٟٔ طجبس ٚعبَ.د  - 
(70)

 ِمذِخ ِبعغز١ش سعبٌخ ، لطش فٟ اٌؼبَ ٌٍّٛظف اٌزأد٠جٟ إٌظبَ:  اٌغ١ٍطٟ هللا ػجذ أؽّذ ؽظخ - 

 .125 ص ،2007 ، اٌمب٘شح ثغبِؼخ اٌؾمٛق و١ٍخ إٌٝ
(71)

 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع  اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( اٌٍّغ١خ/14) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 ٘زا فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌؼمٛثبد ِٓ أٞ فشع اٌٛصساء ِغٍظ أٚ ٌٍشئبعخ" ػٍٝ ٔظذ أر ، 1221

 "ثبرخ ِّٕٙب أٞ ِٓ اٌّفشٚضخ اٌؼمٛثخ ٚرىْٛ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ اٌمبْٔٛ
(72)

( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( 14) اٌّبدح اٌؼشالٟ اٌّششع إٌغٝ - 

 اٌٛلبئغ ثغش٠ذح االٚي اٌزؼذ٠ً ٘زا ٚٔشش ، 2002 ٌغٕخ( 5) سلُ اٌمبْٔٛ ثّٛعت ٚرٌه 1221 ٌغٕخ

 وئْ اٌؼبَ ٔضجبطاال ِغٍظ إْ:  ِٚٓ اٌلفذ ٌٍٕظش   .14/2/2002 فٟ( 4061) اٌؼذد رٞ اٌؼشال١خ

 ٠ّبسط ِٓ ٘ٛ 1272 ٌغٕخ( 65) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ ٌمبْٔٛ اٌخبِظ اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ طذٚس لجً

 اٌخذِخ ثشؤْٚ اٌّزؼٍمخ اٌذػبٜٚ فٟ اٌفظً ٠ٚزٌٛٝ ، اٌؼبِخ اٌٛظ١فخ ِغبي فٟ اٌمضبئٟ االخزظبص

 ِغٍظ ِؾً اٌّٛظف١ٓ لضبء ِؾىّخ ؽٍذ اٌّزوٛس اٌمبْٔٛ طذٚس ثؼذ ٌٚىٓ ، ١خٔضجبطاال ٚاٌؼمٛثبد

 . اٌّزوٛس اٌمبْٔٛ ِٓ( أ/ربعؼب  /7) اٌّبدح ػ١ٍٗ ٔظذ ِب ٚ٘زا ، اٌؼبَ ٔضجبطاال
(73)

 ٌمبْٔٛ اٌخبِظ اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ ، 2013 ٌغٕخ( 17) سلُ اٌمبْٔٛ ِٓ( 2/أ/ربعؼب  /7) اٌّبدح  ٠ٕظش - 

 .1272 ٌغٕخ( 65) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ
(74)

 1221 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( صئ١ٔب  /15) اٌّبدح ٠ٕظش  - 

 .اٌّؼذي
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(75)

( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ أؽىبَ ششػ:  ِٙذٞ ف١ظً غبصٞ.د - 

  .ثؼذ٘ب ِٚب 23 ص ، عبثك ِظذس ، 1221 ٌغٕخ
(76)

( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( أ/ ساثؼب   ٚ صبٌضب  /15) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 .اٌّؼذي 1221 ٌغٕخ
(77)

 ٌمبْٔٛ اٌخبِظ اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ ، 2013 ٌغٕخ( 17) سلُ اٌمبْٔٛ ِٓ( ط/صبِٕب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش  - 

 .1272 ٌغٕخ( 65) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ
(72)

 1221 ٌغٕخ( 14) سلُ اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌذٌٚخ ِٛظفٟ أضجبط لبْٔٛ ِٓ( أٚال  /15) اٌّبد ٠ٕظش  - 

 اٌّؼذي
(72)

 ِغٍظ ٚفزبٜٚ لشاساد ، 22/1/2015 فٟ( 102/2015) سلُ اٌّٛظف١ٓ ِؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 .301 ص ، 2015 ٌؼبَ اٌذٌٚخ
(20)

 ، 11/6/2013 فٟ( 2013/ر١١ّض/ أضجبط/652) سلُ اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 .342 ص ،، ِظذس عبثك اٌؼ١ٍب  اإلداس٠خ اٌّؾىّخ لضبء:  اٌؼغ١ٍٟ ٘بًِ ٌفزٗ:  إ١ٌٗ أشبس
(21)

 ، 5/4/2015 فٟ( 2014/ر١١ّض/ أضجبط/1266) سلُ اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لشاس ٠ٕظش - 

 ٌفزٗ:  إ١ٌٗ أشبس  16/4/2014 فٟ( 2013/ط/424) سلُ اٌطؼٓ فٟ اٌّٛظف١ٓ لضبء ِؾىّخ ٚلشاس

 .160 ص ، عبثك ِظذس ، اٌؼ١ٍب االداس٠خ اٌّؾىّخ لضبء:  اٌؼغ١ٍٟ ٘بًِ
(22)

 اٌخبِظ اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ 2013 ٌغٕخ( 17) سلُ اٌمبْٔٛ ِٓ( 3 2ٚ ٚ 1/خبِغب  /7) اٌّبدح ٠ٕظش - 

 .1272 ٌغٕخ( 65) سلُ اٌذٌٚخ ِغٍظ ٌمبْٔٛ
(23)

:  إ١ٌٗ أشبس 2/12/1222 فٟ( 314/1222) سلُ( اٌٍّغٟ) اٌؼبَ ٔضجبطاال ِغٍظ لشاس ٠ٕظش - 

 ِظذس ، ٛظ١ف١خاٌ ػللزٗ إٔٙبء فٟ اٌؼبَ اٌّٛظف ٠شرىجٙب اٌزٟ اٌغش٠ّخ آصش:  اٌض١٘شٞ ؽّذٞ ِٙذٞ

 .52 عبثك، ص

 المصادر

 اوال : الكتب 

ٙ  يكزجاخ  ، انًؾبفظابد  نًغابنص  انؼًهٙ انًُٓبط:  انًؼبضٛذ٘ خهٛفخ ػضًبٌ خًٛص -1  1ط ، زاكا

 . 6112 ، ثغذاد ،

 .6116 ، ثغذاد ، 1ط ، انغفراٌ يكزت ، انؼراق فٙ انًؾبفظٌٕ:  انمٛطٙ يؾًذ ٌؽُب .د -6

ٙ  .د -3 ٍ  ضابي  انماإيٙ انًركاس  ، ػهٛٓااب ٔانرلبثاخ  ٔرغجٛمٓاب  انًؾهٛااخ اإلدارح:  َٙانؾًاذا  َغااى ؽطا

 .6112 ، انمبْرح ، 1ط ، انمبََٕٛخ نألصذاراد

( 12) رلاى  انؼبو ٔانمغبع انذٔنخ يٕظفٙ اَضجبط لبٌَٕ أؽكبو شرػ:  يٓذ٘ فٛصم غبز٘ .د -2

 انُشر . ضُخ ثذٌٔ ، ثغذاد ، 1ط ، انؼرالٛخ انمٕاٍَٛ يٕضٕػخ ، 1991 نطُخ

 انًكزجااخ ،(  يمبرَااّ دراضااخ)  االدار٘ انماابٌَٕ يجاابدٖ:  انغجاإر٘ ػاائ٘ صاابنؼ ياابْر. د -5

 . ثغذاد ، انمبََٕٛخ

 1ط ، ٔانزٕزٚاغ  نهُشار  انؼهٕو دار ، اإلدارٚخ انًُبزػبد فٙ انٕضٛظ:  ثؼهٙ انصغٛر يؾًذ .د -2

 . 6119 ، انمبْرح ،

 ،1ط انؾهجااٙ، يُشاإراد االٔل، انكزاابة ، اإلدار٘ انمضااب :  انْٕاابة ػجااذ رفؼااذ يؾًااذ .د -7

 . 6115 ، ثٛرٔد
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 االضاكُذرٚخ،  ،1،ط نهُشر انغذٚذح انغبيؼخ دار ، اإلدار٘ انمضب :  انجبضظ ػجذ فؤاد يؾًذ .د -8

6115 . 

ٍ  أثاإ ياابْر يؾًااذ .د -9 ٙ  انشاابيهخ انًٕضاإػخ:  انؼُٛااٛ ٙ  انًركااس ، اإلدار٘ انمضااب  فاا  انماإي

 . 6115 ، انمبْرح ، 1ط ، انمبََٕٛخ نإلصذاراد

 .  6115 ، 1 ط ، ثغذاد ، انطُٕٓر٘ يكزجخ ، االدار٘ انمضب :  انؼبَٙ صجبر ٔضبو. د -11

 .6112 ثغذاد، ، 1ط ، انكزبة يغجؼخ ، انؼهٛب اإلدارٚخ انًؾكًخ لضب :  انؼغٛهٙ ْبيم نفزّ -11

ٙ  انًؾابف   صيؽٛخ:  انؼًر٘ انمبدر ػجذ َبظر -16 ٍ  ؽفا   فا ٙ  انؼابو  األيا ٌ  فا ٙ  انمابَٕ  ، انؼرالا

 . 6119 ، ثغذاد ، 1ط ، نهًغجٕػبد انرافذ يؤضطخ

 ثانيا : البحوث 

 فااٙ اإللهًٛٛااخ انييركسٚااخ اإلدارٚااخ انٓٛئاابد ػهااٗ انرلبثااخ:   آخاارٌٔ ٔ يؾًااذ ؽطااٍ أدرٚااص -1

 ،( 12) انؼاذد  ، ٔانطٛبضاٛخ  انمبََٕٛاخ  نهؼهإو  ركرٚاذ  عبيؼاخ  يغهخ فٙ يُشٕر ثؾش ، انؼراق

6116 . 

ّ  انؼابو  انًٕظا   فصام :  ػهٙ رشٛذ خبنذ .د -6 ٙ  ٔآصرًْاب  ٔػسنا ّ  إػابدح  فا ٍ  رٕظٛفا  انؾظار  ثاٛ

  6115 ،( 68) انؼذد ، انمبََٕٛخ نهؼهٕو ركرٚذ عبيؼخ يغهخ فٙ يُشٕر ثؾش ، ٔاإلثبؽخ

 انؼرالٛااخ،ثؾش انزرثٕٚااخ انًُاابْظ فااٙ انُساْااخ يفٓاإو ثُااب :   انًؼبضااٛذ٘ صااب ت ضاافٛئٌ .د -3

 .6118ثغذاد، عبيؼخ انُفطٛخ ٔاألثؾبس انزرثٕٚخ انذراضبد يركس فٙ يُشٕر

ٙ  االدارٚخ انييركسٚخ:  ؽبرى انرؽٛى ػجذ فبرش -2 ٙ  انؼاراق  فا ٌ  ظام  فا  غٛار  انًؾبفظابد  لابَٕ

 انمبََٕٛاخ  نهؼهإو  انكٕفاخ  يغهٛاخ  فٙ يُشٕر ثؾش ، 6118 نطُخ( 61) رلى إلهٛى فٙ انًُزظًخ

 . 6119 ،( 6) انؼذد ، ٔانطٛبضٛخ

 الجامعيةثالثا : الرسائل واالطاريح 

ٙ  انذضزٕر ٔفك ػهٗ انجرنًئَٙ االضزغٕاة:  ؽطٍ عبضى اؽًذ -1  رضابنخ  ، 6115 نؼابو  انؼرالا

 . 6113 ، انُٓرٍٚ ثغبيؼخ انؾمٕق كهٛخ ، يبعطزٛر

ٙ  انُظابو :  انطهٛغٙ اهلل ػجذ أؽًذ ؽصخ -6 ٙ  انؼابو  نهًٕظا   انزاددٚج  يبعطازٛر  رضابنخ  ، لغار  فا

 .6117 ، انمبْرح ثغبيؼخ انؾمٕق كهٛخ إنٗ يمذيخ

 انٕظٛفٛخ ػيلزّ إَٓب  فٙ انؼبو انًٕظ  ٚرركجٓب انزٙ انغرًٚخ آصر:  انسْٛر٘ ؽًذ٘ يٓذ٘ -3

 . 6112 ، ثغذاد ثغبيؼخ انمبٌَٕ كهٛخ إنٗ يمذيخ دكزٕراِ أعرٔؽخ ،

 رابعا : التشريعات 

 . انًؼذل 1929 نطُخ 111 رلى انؼرالٙ انؼمٕثبد لبٌَٕ -1

 انًؼذل . 1979 نطُخ( 25) رلى انذٔنخ يغهص لبٌَٕ -6

   انًؼذل 1991 نطُخ( 12) رلى انؼبو ٔانمغبع انذٔنخ يٕظفٙ اَضجبط لبٌَٕ -3

 6115 نطُخ انؼرالٙ دضزٕر عًٕٓرٚخ -2
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 .انًؼذل 6118 نطُخ( 61) رلى إلهٛى فٙ انًُزظًخ غٛر انًؾبفظبد لبٌَٕ -5

 6119 نطُخ( 67) رلى ٔااللضٛخ انًؾبفظبد يغبنص اَزخبثبد نمبٌَٕ انضبَٙ انزؼذٚم -2

 خامسا : القرارات القضائية

 (  6116/رًٛٛس/ارؾبدٚخ/23) رلى انؼهٛب االرؾبدٚخ انًؾكًخ لرار -1

 ، 6/11/6116 فٙ( 121/6116) رلى انؼهٛب االرؾبدٚخ انًؾكًخ لرار -6

 ثزاااابرٚ  انصاااابدر 6119/  ارؾبدٚااااخ/155 انااااذػٕٖ فااااٙ انؼهٛااااب االرؾبدٚااااخ انًؾكًااااخ لاااارار -3

6/2/6161 

 66/6/6111 فٙ( 6111/ إرؾبدٚخ/11) انًرلى انؼهٛب االرؾبدٚخ انًؾكًخ لرار -2

 69/2/6115 فٙ( 6115/ إرؾبدٚخ/11) رلى انؼهٛب االرؾبدٚخ انًؾكًخ لرار -5

 13/9/6119 فٙ( 72/6119) انًرلى انذٔنخ يغهص لرار -2

 1/6/6111 فٙ( 12/6111) رلى انذٔنخ يغهص لرار -7

 3/2/6113 فٙ( 69/6113) رلى انؼرالٙ انذٔنخ يغهص لرار -8

 62/1/6118 فٙ( رًٛٛس/ اَضجبط/11) رلى انذٔنخ يغهص لرار -9

 61/16/6115 فٙ( 167) رلى انؼرالٙ انذٔنخ يغهص لرار -11

 68/2/6115 فٙ( 22/6115) رلى انذٔنخ يغهص لرار -11

 5/2/6115 فٙ( رًٛٛس/انًٕظفٍٛ لضب /132) رلى انؼهٛب االدارٚخ انًؾكًخ لرار -16

 فاااااٙ( 6112/رًٛٛاااااس/انًااااإظفٍٛ لضاااااب /768) رلاااااى انؼهٛاااااب االدارٚاااااخ انًؾكًاااااخ لااااارار -13

63/11/6112 

 12/8/6118 فٙ( 6118/ًٛٛسر/يٕظفٍٛ لضب /362) رلى انؼهٛب االدارٚخ انًؾكًخ لرار -12

 19/6/6115 فٙ( 6112/رًٛٛس/يٕظفٍٛ لضب /21) رلى انؼهٛب االدارٚخ انًؾكًخ لرار -15

 66/1/6115 فٙ( 6115/رًٛٛس/يٕظفٍٛ لضب /119) رلى انؼهٛب االدارٚخ انًؾكًخ لرار -12

 ، 11/2/6113 فٙ( 6113/رًٛٛس/ اَضجبط/258) رلى انؼهٛب االدارٚخ انًؾكًخ لرار -17

 5/2/6115 فٙ( 6112/رًٛٛس/ اَضجبط/1622) رلى انؼهٛب االدارٚخ انًؾكًخ لرار -18

  2/2/6119 فٙ( 1175/6119) رلى انًٕظفٍٛ لضب  يؾكًخ لرار -19

 66/1/6115 فٙ( 119/6115) رلى انًٕظفٍٛ يؾكًخ لضب  لرار . -61

 12/2/6112 فٙ( 6113/ط/262) رلى انغؼٍ فٙ انًٕظفٍٛ لضب  يؾكًخ لرار -61

 فااٙ(  دضاازٕرٚخ/ ق 17 نطااُخ 15) رلااى لضااٛخ يصاار فااٙ انؼهٛااب انذضاازٕرٚخ انًؾكًااخ لاارار -66

6/16/1995 

  سابعا : المجموعات القضائية

ٙ  انٕاردح ٔانمبََٕٛخ انذضزٕرٚخ ،انًجبدا انمبََٕٛخ انشؤٌٔ دا رح ، انؼهٛب االرؾبدٚخ انًؾكًخ -1  فا

 (6118-6115) نهطُٕاد انؼهٛب االرؾبدٚخ انًؾكًخ ػٍ انصبدرح ٔانمراراد األؽكبو
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 االرؾبدٚااخ انًؾكًااخ ٔلااراراد أؽكاابو ، انمبََٕٛااخ انشااؤٌٔ دا اارح ، انؼهٛااب االرؾبدٚااخ انًؾكًااخ -6

 6111 نؼبو انؼهٛب

 ، 6118 نؼبو انذٔنخ يغهص ٔفزبٖٔ لراراد يغًٕػخ ، انؼذل ٔزارح -3

 ، 6119 نؼبو انذٔنخ يغهص ٔفزبٖٔ لراراد يغًٕػخ ، انؼذل ٔزارح -2

 6113 نؼبو انذٔنخ يغهص ٔفزبٖٔ ،لراراد انؼذل ٔزارح -5

 6115 نؼبو انذٔنخ يغهص ٔفزبٖٔ لراراد يغًٕػخ ، انؼذل ٔزارح -2

 6118 نؼبو ٔفزبٔاِ انذٔنخ يغهص لراراد يغًٕػخ ، انؼذل ٔزارح -7

 6111 نؼبو انذٔنخ يغهص لراراد يغًٕػخ -8

  6115 نؼبو انذٔنخ يغهص ٔفزبٖٔ لراراد -9

 ثامنا : االنظمة الداخلية والقرارات االدارية 

 اناإزرا  يغهااص ثماارار ٔانصاابدر 6119 نطااُخ( 6) رلااى اناإزرا  نًغهااص انااذاخهٙ انُظاابو -1

 . 6119 نطُخ( 83) انًرلى

 ٔانًزضااًٍ 7/2/6161 فااٙ( 6115) انًاارلى لاابر ر٘ يؾبفظااخ دٚاإإٌ يااٍ انصاابدر انماارار -6

 . لبر ر٘ يؾبفظخ أضزضًبر ْٛئخ ػبو يذٚر إلبنخ

 إلبنخ ٔانًزضًٍ 2/5/6161 فٙ( 6218) انًرلى يٛطئٌ يؾبفظخ دٕٚإٌ يٍ انصبدر انمرار -3

 يٛطئٌ . فٙ ٔانرٚبضخ انشجبة يذٚرٚخ يذٚر

 

 

  

 


