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 اإلهداء
 وطنه وأمنه...  إلى كل مخلص لتراب

إلىىى مىىر نيربنىىب والرىىة والرعيىى  والرنا ىى  وجروتنىىب إلىىى م ىىال  ال لىى  و  مىى  

ؤبينب  ىالدناء واألسرار والليل والنهار وهب بطلة لب التوفيى  وال نا ى ع ن ىى   

 رضاها و طيل لب فب نيرها .

 أمب الرنون 

  الصىري  إلىى إلى مر كلب ش ور وأنب نر   ع انه.. إلى مر أوصىلنب إلىى الطر ى

 مر أجف كباراً وجال  آلنه عفزنب وخير الدنيا وس ادة اآلخرة. 

   رعيه  أوب رمز ال طاء

 إلى مر أناروا دروب وقناد ىل الي رفى  ورف ىوا نىر طر قىب ع ىرة ن ربىب.. ونفىروا

  لل ىىانب كىىل  لىى  وسىىامرونب نلىىى كىىل سىىهوة.... إلىىى كىىل الىىي ر أبيىىته  طالبىىاً نلىىيه

 فأنطونب و خاء.

 األنزاء  أسابيبب

ب لىإلى مر شاركونب أفراعب وأعزانبع ب بب وراعتب... إلى الىي ر كىانوا خيىر سىند 

عىير  وخير م ير للرة وال طاء.. إلىى الىي ر كىانوا صىدراً عنونىاً اسىند إلىيه  جبينىب

 أب ة...

 

 

إللهىا  له  جيي اً أهدي هىي  الرسىال  نرفانىاً و يىيلل  الىيي سىيعل منب ىاً    ن ىة ل

 دب وع ر الخل .واأل

                                                                         



 و
 

 شكر وتقدير

 يسعععع دقد ونععععد فقت يععععع يتهععععا فا ورذهيتععععس  ععععو فذععععدفد  عععع   ف درفسعععع  ف  توفهعععع  

  زم أو أتوجععععس ا ععععح فا يه ك ععععد وف شععععكرا ف عععع    ععععدفقد وأقععععهر ف  ريعععع  أ ععععه د وأ ععععدقد يععععه

 فههعععا ت عععهم  ععع ف ف   عععا ف    عععدا و يععع   عععد  عععو ف سعععهت   ف جععع   وف    عععه  فوف تصععع يم   

 ععععو أقعععععهروف  عععععد سععععييا ف   عععععم وأرشعععععدوقد ا ععععح  ريععععع  ف صعععععوف  وأ عععع  يه ععععع كر ف سعععععته  

ذ عععععد يقيعععععوا  تتهععععع  وف ععععع يوفالسعععععته  ف عععععدكتور ك عععععد  نيعععععي ع ا أي عععععو   سعععععهف عععععدكتور 

ا  ععع   يعععد ف  عععوو وف قصععع   عععد  ععع   أيعععدفت يتقعععديم ح عععم يتعععوفق وف شعععرفل ذ عععح رسعععه تدا وف ععع ي

  ف  رك ععع ا ك عععه أققعععد أتوجعععس يه شعععكر ا عععح كعععا شععع   سعععه م يتزويعععد  يه    و عععهع ف  ز ععع

  ثرف      ف رسه  .

ك ععععه أتوجععععس يه شععععكر ا ععععح ف سععععهت   ف فههععععا أذهععععه   جقعععع  ف  قهنشعععع   تتهعععع  م 

تععععد يد  ف يععععهال  ن و قهنشعععع  ف رسععععه  ا  قععععدرفت ج ععععود م ف   يععععر ذق ععععه يه تصععععوييهع ف سععععد

أثععععرع  ععععه جععععه  ي هعععع وو ف رسععععه  ا وفة ععععح كععععا أسععععهت تد يجه  عععع  ف سععععرف  ف عععع يو يتهعععع  م 

م وصعععع ع ا ععععح  عععع   ف  رك عععع ا ا ععععح كععععا  عععع ال  ف شععععكر وف تقععععديرا وأسععععها فا أو يكقعععع    عععع

 رهح ف  ه   وتقدير ف    .
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 ملخص الدراس  

 مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في القانون العراقي: دراسة مقارنة

 إعداد الطالب

 حسين علوان علي 

 تورإشراف الدك

 أيمن هلسا

 مع األستاذ الدكتور 

 حمدي قبيالت

كونتتتتتتتم اتتتتتتت  أ تتتتتتت   تناولتتتتتتتس  لدض عتتتتتتتة اوهتتتتتتتو   تتتتتتت   ا تتتتتتتة    ا تتتتتتتة  تتتتتتت 

 تتتتتت   لتع تتتتتت    تتتتتت   ، و تتتتتتو امتتتتتتدأ  لاعتتتتتتاو   لعااتتتتتتة لدض عتتتتتتاس  تتتتتت  ا تتتتتتا   لو   تتتتتتة 

، وك تتتتتا تتتتتت  تكتتتتتض    تتتتتل   لامتتتتتدأ اتتتتت   تتتتت   ا ت تتتتتا  لن تتتتتو   لو تتتتتاعا  لعااتتتتتة

 . لعااةو   ة  لدعتوض ة و لقانون ة  لان اة ل 

توهتتتتت و ا  تتتتتو  وقتتتتتد  تتتتتد س  لدض عتتتتتة دلتتتتته تفق تتتتت   لعد تتتتتد اتتتتت     تتتتتد ا أ ا تتتتتا 

، دهتتتتتا ة زه عتتتتت    تتتتتضه اتتتتت   لا تتتتتط فاس    تتتتتض  تتتتتامتتتتتدأ  لاعتتتتتاو   و تتتتتوضه، وتا 

   تتتتتت  تفد تتتتتتد   عتتتتتت   لدعتتتتتتتوض ة و لقانون تتتتتتة  لتتتتتتت   قتتتتتتو  ع   تتتتتتا امتتتتتتدأ  لاعتتتتتتاو دلتتتتتته 

 تتتتت  و لااتتتتتض   لعض قتتتتت  توهتتتتت و  لاتتتتتضوط  لتتتتتت  وهتتتتتع ا و تتتتتتول   لو تتتتتاعا  لعااتتتتتة

  م تتتتتالك ، وكتتتتتلتاتتتتتك  تتتتتتدع اام لامتتتتتدأ  لاعتتتتتاو  ، أ  أن تتتتتا تاتتتتتك  نوعتتتتتام اتتتتت   لق تتتتتد ع  تتتتتم

 اقاضنتتتتتتة لهتتتتتتااناس  لتتتتتتت   و ض تتتتتتا  لتاتتتتتتض    لعض قتتتتتت  لامتتتتتتدأ  لاعتتتتتتاو   و لتاتتتتتتض عاس  ل

 اضح  آلثاض  لاتضتمة ع ه امدأ  لاعاو      تول   لو اعا  لعااة.و

تاثتتتت  ه  لعد تتتتد اتتتت   لنتتتتتاعو و لتو تتتت اس و لتتتتت   ومنتتتتاى ع تتتته للتتتتك تو تتتت   لمافتتتت  دلتتتت

 أ ا ا ماا    :

ة قتتتتد ال تعنتتتت   لاعتتتتاو    لاط قتتتتة   تتتت  نعتتتتم  تتتت  تتتتتول   لو   تتتتة  لعااتتتتة    لاعتتتتاو   أ -1

 أ ها.تتفدد ماعتماض س انطق ة واعقولة وااضوعة 

 تتتة     ل ع ل عتتتس  لاعتتتاو    لقانون تتتة متتت   لاعتتتاو  تتت  تتتتول   لو   تتتة  لعااتتتة  لاعتتتاو   أ  -2

 .  لااكنة ع ه  ضض  لو ق  لو ود  عتماض س عد  قد تفدد نطا  تطم    لاعاوو 



 ي
 

عا هتتتضوض   لفتتتد اتتت  طض قتتتة  ال ت تتتاض  لامااتتتض اتتت  قمتتت    د ض  ل تع تتت    تتت   لو تتتا -3

ل ا تتت    لق اد تتتة كو   تتتة  لاتتتد ض  لعتتتا  و عتتت   لتضاتتت و ل تتتله  لو تتتاعا ا توفتتتام أاتتتا  

دأ  تتتت   ال ت تتتاض  عتتتتناد م دلتتته امتتت تتت  هتتتوى  لاتتتضوط و لاتتتة  س  لاط ومتتتة ع تتته أ  

 تكا ة  ل ض .

  لاو ا  لعا ،  لو   ة  لعااة، امدأ  لاعاو  . الكلمات المفتاحية:

 


