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 لسحب يد الموظف العام من وظيفته التنظيم القانوني
 (دراسة مقارنة) القانون العراقي في

  

 أعدت من قبل

 أحمدحمد جمعة أ عبد الوهاب

 

 أشرفت عليها

 العسافأحمد الدكتورة شذى 

 

 قدمت هذه الرسالة

 إلى كلية الحقوق كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون 
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 يالتنظيم القانون

لسحب يد الموظف العام    

في القانون العراقي من وظيفته  

 )دراسة مقارنة(

 

عدت من قبلأ  

أحمد حمدجمعة أ عبد الوهاب  

 

شرفت عليهاأ   

شذى العساف الدكتورة    

 

 قدمت هذه الرسالة 

كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون  الحقوق إلى كلية  

 

2020ب  آ  
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 اإلهداء

وجميعخوانييعأوالديوإـــجملىإرواحالطاهرةوالديووالدتيواألذهالىـــديرسالتيهـــهأ

 لغرضأوعائلتي بمساعدتي ساهموا اللذين بدراستيــالتصدقائي اساتذتيإوواصل لى

كلمةولوبشقساهمبمساعدتيمنكللىـــيةالحقوقفيجامعةاالسراءوإنفيكلالمحترميـــ

هللاالتوفيقللجميع.اسـالألفتحيةلــهممني
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تقديرشكر   

الحمدهللالكريمالمنانوالصالةوالسالمعلىفصيحاللسانمحمدالموصوفبالخلقواالحسان

بعدداالنسوالجانوبعدوسالما وعلىآلهوصحبهصالة  

عسافالمشرفةعلىرسالتيشكريوتقديريللدكتورةالمحترمةصاحبةالمقامالعاليشذىالأقدم

االرتقاءبهذهالرسالة.وانلتكرمهاباإلشرافعلىرسالتيوعلىمابذلتهمنجهودفيسبيلهذه

شكريأقدمكماالمناقشة.رمينأعضاءلجنةكلامنياتيانتنالالقبولوالرضامناألستاذةالمحت

وتقديريالىعمادةوأعضاءالهيئةالتدريسيةفيكليةالقانونجامعةاالسراءوالذينقاموابأداء

كماالطالب.واجبهمالتدريسيباحسنالطرقالتدريسيةمناجلإيصالالمعلومةكاملةالىذهن

 الرسالة.بمساعدتيمناجلانارتقيبهذهاشكرجميعاالخوةواألصدقاءالذينقاموا

.هذافإنيعتريهالنقصوالنسيانماقدالموضوعمنجميعجوانبهوإنأحطتبولستأجزمأنني

ريئانوآخرفهومننفسيوالشيطانوهللاورسولهُمنهماببتفهوفضلمنهللا.وإناخطاءتأص

ربالعالمين.دعواناأنالحمدهلل
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 الملخص 

 من وظيفته في القانون العراقي  التنظيم القانوني لسحب يد الموظف العام

 دراسة مقارنة

 عداد إ

 حمدأحمد أعبد الوهاب جمعة 

 اشراف 

  الدكتورة شذى العساف

تنصب هذه الدراسة على التنظيم القانوني لسحب يد الموظف العام من وظيفته في القانون 

الفصل األول ماهية سحب يد الموظف  وتناولت الدراسة فياألردني،  يعبالتشر العراقي ومقارنته 

وانصب الفصل الثاني على أسباب وأنواع سحب يد الموظف العام من وظيفته  ،العام من وظيفته

العامة والرقابة القضائية على قرارات سحب يد الموظف العام من وظيفته، أما الفصل الثالث فقد 

ية المترتبة على سحب يد الموظف العام من وظيفته. وقد توصلت في ركز على اآلثار القانون

دراستي إلى عدة نتائج ومن أبرز النتائج التي توصلت لها في دراستي وجود قصور في التنظيم 

األردني لسحب يد الموظف العام من وظيفته العامة  والتشريعالقانوني في كل من القانون العراقي 

ة من التوصيات المهمة ومن أبرز هذه التوصيات اقترح على المشرع وانتهت دراستي إلى مجموع

سوة بنظام الخدمة المدنية أالعراقي تحديد حاالت معينة لسحب يد الموظف العام من وظيفته 

 للموظف البريء.  كبيرا   ، ألن سحب اليد بالمطلق قد يسبب ضررا  2020لسنة  9األردني رقم 

 


