
 أ
 

 جامعة اإلسراء

 كلٌة الحقوق

 الدراسات العلٌا

 

الفردي فً القانون   سلطة صاحب العمل فً تعدٌل عقد العمل

 األردنً

The authority of the employer to amend the individual 

employment contract in Jordanian law

 اعداد الطالب

 الشوابكةحماد منذر 

 ةاشراف الدكتور

 ةهٌام الشوابك

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً القانون من جامعة 

االسراء

  م2012



 ب
 

 



 ج
 

 التفوٌض

الشاوابكة  جامعاة اإلساراء بتدوٌاد نسار مان رساالتً حمااد أفوض أنا الطالب: منذر 

 للمكتبات  أو المؤسسات أو الهٌئات  أو األشخاص عند طلبها.

 .............................................................التوقٌع: 

 م.5/2019 / 26التارٌر:

  



 د
 

Authorization 

I authorize the student:Monthe Hammad al Shawabkeh, 

Isra University to provide copies of the letters to 

libraries, institutions or organizations, or persons upon 

request 

Signature:...................... 

Date:26/5 /2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 اإلىذاء

 بسمهللاالرحمنالرحٌم

م.صدقهللاالعظٌإعملوافسٌرىهللاعملكمورسولهوالمإمنون()قل  

بعدمشوارطوٌلملئبالعقباتوالصعوباتواأللموالتعبوسهراللٌالًهاقدوصلتالىنهاٌة
اخواتًوصبرزوجتًوابنائًودعمالوالدٌنفكانزاديفٌهالصبرودعواتالمطا  

نعمسنٌنقضٌتهابالتعبوسهراللٌالًوظروفالحٌاةالصعبةالتًلمتستطٌعالوقوففً
تخرجًالماجستٌرالىطرٌقًاهديمشروع  

 الىمناحملاسمه

الحٌاةمعنىمعهعرفتمنإلى  

بًلقدتحدٌتكلصعابكًحافرحمعكوتفرواننًماكنتتصبولهابًهااناالٌوماحقق
اقفهناوترانًبعدهذاالعمرأرجومنهللاأنٌمدفًعمركوٌعطٌكالصحةلترىثماراًقد
 حانقطافهابعدطولانتظاروستبقىكلماتكنجومأهتديبهاالٌوموفًالغدوإلىاألبد

 امً ٌا نبع الحنان

الحٌاة..إلىمعنىالحبوإلىمعنىالحنانوالتفانً..إلىبسمةالحٌاةوسرإلىمبلكًفً
 الوجود

 إلىمنكاندعائهاسرنجاحًوحنانهابلسمجراحًإلىأغلىالحباٌب

 اخويالغالًواخواتًالغالٌاتزهراتحٌاتً

علىبضبحبكممنكلقلبًالناكمأشكرالغالٌاتبكلالحبوالتقدٌرواتًأخواخويامٌنإلى
المتوصلحتىانجزهذاالبحثدعمكم  

صباحإلىمنتطلعتلنجاحًبنظراتاألمل  

 زوجتًوصدٌقتًورفٌقةدربًوصاحبةالقلبالطٌب

 .. إلىمنبهاأكبروعلٌهأعتمد..إلىشمعةموقدهتنٌرظلمةحٌاتً

 ....إلىمنبوجودهاأكتسبقوةومحبةالحدودلها

 

تفاإلبعٌنهم..والسعادةفًضحكتهماصحابالوجوهالمفعمهبالبراءةوالمحبهبهاإلىمنأرىال
 أزهرتأٌامًوتفتحتبراعمللغد

 نعمعرفتمعكممعنىالحٌاة

 أطفالً

 لكممنًاعتذارخاصولكنمناجلكماناهناسامحونًعلىلحظاتالتًسرقتهامنكم
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 شكر وانتقذٌران

يطية  لةي وانةا تمتةتم  يةدي ال ممةي بد من تقديم كممةة ررفةان ورةكر  ذ  وفي نياية ىذه الدراسة، ال

الفضل  اكان ليتي ىيام الروابكة ال ةالركر ورظيم التقدير  لى الدكتور المتواضع ىذا تن تتقدم بوافر 

الدتيقةةة  اال مميةةة القيمةةة وترا تيةة انةةي بتو يياتيةةتفةةي امتيةةار موضةةوع البشةةف وايرةةراأ رميةةو  ذ تكرم

مقةةاني ت  السةةديدة التةةي  نبتنةةي الك يةةر مةةن افمطةةا  واليفةةوا  ال مميةةة فكانةة اوتوصةةياتي اومقترشاتيةة

 تمانتو مير ال زا .  اهلل رني ورن ال مم الذي شمم ابتواضع ال مما  وصشبة افصدتا  ف زاى

كمةةةا تتقةةةدم ب زيةةةل الرةةةكر ووافةةةر ال رفةةةان ل مةةةادة كميةةةة القةةةانون فةةةي  ام ةةةة ايسةةةرا  ول ميةةةع  

فاضةةل فةةي تسةةم القةةانون، وتتقةةدم برةةكري وتمتنةةاني لمسةةادة رلةةيس وترضةةا  ل نةةة المناترةةة تسةةاتذتي اف

لتفضميم تبول مناترة ىذه الرسالة وتنةا رمةى يقةين بة نني سة  د فةي ممشظةاتيم القيمةة فرصةة لتنقيةة 

ىةذه الرسةالة ممةا رمةا بيةةا مةن رةوال ، ولتكممةة مةا رةةابيا مةن نقةح، فالكمةال هلل وشةده، وال يفةةوتني 

ا  ال تن تس ل فىل الفضل فضميم وىم  ام ة ايسرا  مم مةة برلاسةتيا، وكوادرىةا ايداريةة ولكةل ىن

 من تسيم في  ن از ىذه الرسالة
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حددددددودصدددداحبالعمددددلفددددًتعددددددٌلعقدددددالعمددددلسددددواءأكدددددانبٌددددانهدددددفتالدراسددددةل

هدددددذاالتعددددددٌلجدددددوهريجأوتعددددددٌلغٌدددددرجدددددوهريجحٌدددددثتدددددممدددددنخدددددبللهدددددذهالدراسدددددة

توضدددددٌكاألحكدددددامالقانونٌدددددةالتدددددًتحكدددددمهدددددذاالتعددددددٌلبغدددددضالنظدددددرعدددددننوعدددددهجوتدددددم

تحدٌددددددااثدددددارالقانونٌدددددةالناجمدددددةعدددددنتعددددددٌلعقددددددالعمدددددلالجدددددوهريوغٌدددددرالجدددددوهري

وقددددددداسددددددتخدمتالدراسددددددةالمددددددنه الوصددددددفًقالعامددددددلمقابددددددلهددددددذاالتعدددددددٌل.وحقددددددو

القدددددائمعلدددددىوصدددددفنصدددددوصالقدددددانونوصدددددفاًدقٌقددددداًوبٌدددددانخصائصدددددهاجإضدددددافةإلدددددى

المدددددنه التحلٌلدددددًالقدددددائمعلدددددىتحلٌدددددلنصدددددوصالقدددددانوناألردندددددًوتحلٌدددددلالنصددددددوص

القانونٌةالمتعلقةبسلطةصاحبالعملفًتعدٌلعقدالعمل.

بمددداتوصدددلتالدراسدددةإلدددىمجموعدددةمدددنالنتدددائ والتوصدددٌاتوالتدددًتمثدددلأهمهددداوقدددد

ٌلً:

صددداحبالعمدددلسدددلطةتقدٌرٌدددةفدددًإدارةمإسسدددتهمدددنخدددبللتعددددٌلالعقدددودٌمتلدددك -1

واتخددداذمددداٌدددراهمناسدددباًجإالانسدددلطتهبددداجراءالتعددددٌلتحددددهابعدددضالقٌدددودالعامدددةج



 ي
 

لتعسدددفباسدددتعمالالحدددقأوتعدددرٌضصدددحةإذاتعلدددقاألمدددربمخالفدددةالنظدددامالعدددامأوا

 .وحٌاةالعاملللخطر

أوصدددتالدراسدددةبدددؤنٌدددتموضدددعنظددداملؤلخطددداربالتعددددٌلٌتضدددمنالمددددةالبلزمدددة -6

للتفكٌددرحتدددىٌدددتمكنالعامدددلخبللهدددامدددناتخدداذقدددرارهبالموافقدددةأوالدددرفضكمدددافعدددل

المشدددرعالفرنسدددًوأنٌدددتموضدددعنصدددوصتدددنظمبشدددكلواضدددكوصدددرٌكمسدددؤلتً

 إلخطارواإلنهاء.ا

 عقدالعملجسلطةصاحبالعملجتعدٌلعقدالعمل.الكلمات المفتاحٌة:

 

 

 

 

  


