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  المستخمص
 فرض في التأديبية السمطة حرية تقييد يعني التأديبية، العقوبة مجال في التناسب
 اتخاذ اإلدارة عمى ويجب المعقول حد جاوزت إذا مشروعة غير العقوبة تكون و  العقوبة،
 الموظف قبل من لمقانون  المخالف المرتكب الفعل مع متناسبة( العقوبة فرض) اجراءات
 العامة، الوظيفة مجال في اليامة األمور من يعد العام الموظف انضباط وان العام،
 المرتكبة لالخطاء حد ووضع اعمالو اداء في الموظف تياون  لمنع فعالة وسيمة لكونو
 سمطة اطالق يعني ال وذلك العامة اإلدارة سير حسن ضمان ذلك من واليدف قبمو من

 القضائية الرقابة راسيا عمى عدة بضمانات محاطة ىي وانما العقوبة توقيع في اإلدارة
 يوم كل عميو التأكيد يتم مبدأ وىو العام القانون  مبادغ من التناسب مبدأ ويعتبر عمييا،

 العقوبة بين التناسب مجال وآخرىا بصددىا، القضاء يطبقو والذؼ الجديدة المجاالت في
 اإلدارة تصرف عمى بالرقابة يقوم اإلدارؼ  والقضاء المرتكب، الوظيفي والخطأ التأديبية
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 والعقوبة المرتكب الفعل بين التناسب تحقق ومدػ التأديبية لمعقوبة فرضيا عند
 أثناء العام لمموظف المقررة الضمانات من ميمة ضمانة الرقابة ىذه وتعتبر مفروضة،ال

 يتطمب الذؼ المشروعية مبدأ لتحقق الضرورية المبادغ من وتعد تأديبيا، مساءلتو
 الفعل مع تناسبو لعدم العقوبة الغاء اإلدارؼ  لمقضاء فإن الواسع، بمعناه القانون  احترام

 الجريمة, العقوبة, الرقابة  الكممات المفتاحية: .الموظف قبل من المرتكب
Abstract 

   Proportionality in the field of disciplinary punishment means a 

restriction of the freedom of the disciplinary authority to impose 

punishment. The penalty shall be unlawful if it exceeds the 

reasonable limit, and the administration must impose the penalty 

in proportion to the act committed in violation of the law by the 

public servant. And the discipline of the public servant is one of 

the important matters in the field of civil service, as it is an 

effective way to prevent the employee from being negligent in 

performing his work and putting an end to the mistakes committed 

by him. Chief among them is judicial oversight. The principle of 

proportionality is considered one of the general legal principles, 

the administrative judiciary monitors the behavior of the 

administration when it imposes a disciplinary penalty and the 

extent to which the proportionality between the act committed and 

the imposed penalty is achieved. This oversight is considered an 

important guarantee of the guarantees established for the public 

employee, and it is one of the necessary principles to achieve the 

principle of legality that requires respect for the law. The 

administrative judiciary abolished the penalty because it was not 

commensurate with the act committed by the employee. 
Keywords: censorship, punishment, crime  

 المقدمة
التناسب في القرار اإلدارؼ من حيث توافق سبب القرار مع  التعريف بموضوع الدراسة:

محمو، يعد من أىم مالئمات القرار اإلدارؼ التي تدخل في صميم عمل السمطة 
يرية، الممنوحة لإلدارة وتحقيق المصمحة العامة يعتبر من مقتضيات التناسب في التقد
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القرار اإلدارؼ، والقرارات الصادرة من اإلدارة ليا مساس وتأثير مباشر في حياة 
المواطنين في المجتمع، وتسعى اإلدارة الى تحقيق الموازنة بين فاعمية أجيزة اإلدارة 

متعامل معيا وتعمل عمى تحقيق التناسب في قراراتيا وضمان حقوق وحريات األفراد ال
بين القرار واالجراء المتخذ، والتناسب يعد جزءا من المالئمات التي تتضمنيا السمطة 
التقديرية لإلدارة، اذ أن التناسب محصور ما بين سبب القرار ومحمو وتحقق التناسب 

رة، واإلدارة أحسنت في في قرار يعني مالءمة القرار او التصرف الصادر من اإلدا
 استخدام صالحياتيا بموجب سمطتيا.

يقوم القاضي اإلدارؼ بالرقابة عمى مالءمة العقوبة التأديبية، مع المخالفة المرتكبة، 
باعتبار أن الموظف قد يقوم بمخالفة واجباتو الوظيفية عمدا وا ىماال فتقوم مسؤوليتو 

رافق العامة تقوم بفرض العقوبة أمام اإلدارة، ولمحفاظ عمى ضمان حسن سير الم
التأديبية، فالنظام التأديبي في الوظيفة العامة كغيره في االنظمة الجزائية، غايتو تمكين 
الردع العام والردع الخاص، وىذا يفرض إقامة توازن بين المخالفة المرتكبة من 

بين المخالفة  الموظف والعقوبة التي أوقعتيا اإلدارة عميو، وعمى ىذا يعد مبدأ التناسب
التأديبية والعقوبة التأديبية من المبادغ التي تحكم النظام التأديبي، ويعود الفضل الى 
القضاء اإلدارؼ الذؼ يحمي الموظف من عسف االدارة والمالذ الذؼ ييرع إليو 

 الموظف في منازعاتو مع اإلدارة.
واضيع التي تتسم بأىمية التناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة من الم أىمية البحث:

بالغة لتعمقو بأىم الضمانات المقررة لمموظفين، وتحديد فعالية الرقابة القضائية عمى 
قرارات اإلدارة عند فرضيا لمعقوبة التأديبية بسبب التطورات الحاصمة عمى مفيوم 
التناسب في القرار اإلدارؼ بوجو عام وفي القرارات التأديبية بوجو خاص، اضافة الى 

 ان ىذا الموضوع لم يحع باإلىتمام الكافي من قبل الباحثين.
تتمتع اإلدارة بسمطة تقديرية عند فرضيا العقوبة لممخالفة التأديبية، ىذا  مشكمة البحث:

النظام يحكمو مبدأ )ال عقوبة اال بنص( وىذا يعني أنو ال يوجد تحديد واضح ودقيق 
الموضوع لمعرفة مدػ التزام اإلدارة بتوقيع  لممخالفات التأديبية، تأتي ضرورة دراسة ىذا
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العقوبة المناسبة عمى الموظف المخالف، مما يضمن فاعمية العقوبة التأديبية وتأثيرىا 
 في انتظام سير المرافق العامة.

 ىدف البحث: من خالل دراسة ىذا الموضوع نيدف الى اإلجابة عن التساؤل اآلتي:
 بيان مفيوم التناسب. -
 ي رافقت مبدأ التناسب.التطورات الت -
 تمييز مبدأ التناسب عما يشابيو. -
 تعريف العقوبات التأديبية. -
 مدػ رقابة القضاء عمى التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة. -
 تحديد مبدأ التناسب في العقوبات التأديبية في العراق. -

 ية اآلتية:خطة البحث: سنعتمد في بيان موضوع دراستنا عمى الخطة البحث
نتناول في المبحث األول ماىية مبدأ التناسب بين الجريمة )المخالفة( والعقوبة 
االنضباطية وذلك من خالل مطمبين: المطمب االول مفيوم مبدأ التناسب، والمطمب 
الثاني تطور مبدأ التناسب في مجال اإلنضباطية، وسنقوم بدراسة دور السمطة التأديبية 

المناسبة في المبحث الثاني، وذلك من خالل مطمبين: المطمب في اختيار العقوبة 
األول، مفيوم العقوبة التأديبية وتميزىا عن العقوبة الجنائية، وفي المطمب الثاني نتناول 

 الرقابة القضائية عمى التناسب في العقوبات اإلنضباطية.
 وختمنا دراستنا بجممة من االستنتاجات والتوصيات.
 المبحث األول 

 ىية مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة اإلنضباطية ما
–وبين نوع العقوبة ومقدارىا  –اؼ السبب  –يراد بمبدأ التناسب بين المخالفة اإلدارية  

فيو أقرب الى عممية حسابية بسطيا جسامة المخالفة ومقاميا خطورة  -اؼ المحل
مة تتعمق بركني السبب العقوبة وحاصميا مالءمة القرار او عدم مالءمتو، فالمالء

والمحل في القرار اإلدارؼ عامة والتأديبي بشكل خاص، وقد أثار ىذا المبدأ جدال فقييا 
واسعا حول مدػ ما تتمتع بو السمطة التأديبية المختصة، وىى بصدد إجراء عممية 
المناسبة بين العقوبة والخطأ من حرية التقدير والمالءمة، عمية سوف نتناول ىذا 
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ع من خالل مفيوم مبدأ التناسب في المطمب األول، وتطور مبدأ التناسب في الموضو 
 مجال اإلنضباطية في المطمب الثاني.

 المطمب األول
 مفيوم مبدأ التناسب

لقد نال مبدأ التناسب صدػ واسعا لدػ رجال الفقو والقضاء اإلداريين، ويجب التنويو  
تند الييا، وىذا ما يتضح من خالل بأن ليذا المبدأ في القضاء اإلدارؼ مرجعية يس

 تعريفو وتمييزه عن بعض المفاىيم المشابية لو، سندرس ىذا من خالل الفرعين اآلتيين: 
 الفرع األول

 تعريف مبدأ التناسب
إن تعريف التناسب يتضمن التطرق الى تعريفو المغوؼ، ثم بيان تعريفو االصطالحي 

 وذلك عمى النحو االتي:
التناسب مشتق من اصل كممة )نسب(، والنسب تعني  : مغوؼ لمتناسب أواًل: التعريف ال

القرابة، وانتسب و استنسب، اؼ ذكر نسبو، وناسبو شاركو في نسبو، والنسيب اؼ 
القريب، وناسب مناسبة، ماثمو وشاكمو والءمو، وتناسبا اؼ تماثال وتشاكال، واستنسب 

قاع التعمق واإلرتباط بين الشيئين، الشيء، وجده مناسبا مالئما والنسبة، القرابة واي
والتماثل بين عالقات األشياء والكميات النسبة كذلك تعني الصمة وفي عمم الرياضيات 
تعني نتيجة مقارنة احدػ كميتين من نوع واحد باألخرػ وتناسب الشيئان اؼ تشكال 

 .(1)والتناسب التشابو
العالقة بين الشيئين، معبر  التناسب في معناه العام، ثانيا: التعريف اإلصطالحي:

عنيما بصورة رمزية، او ىو تعبير عن رابطة او صمة تتسم بالتوافق او التوازن، بين 
شيء وآخر، في إطار العالقات المعتادة التي يفترض ان تكون عمييا تمك الرابطة او 

 الصمة.

                                                           
(1)

اإلياراخ،  –د. َكتم إتراْٛى عثذانردًٍ، انتُاسة فٙ انمرار اإلدار٘، دار انكتة انمإََٛح، يصر  

 .12، ص 6112
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ة او اما المفيوم اإلصطالحي لمتناسب، فيمكن القول ان التناسب تعبير عن الرابط
الصمة التي تتسم بالتوافق او التوازن بين حالة معينة واخرػ مناظرة ليا، نتيجتيا توازن 
مقبول او معقول بينيما ومعنى ذلك ان التناسب يقوم بحسب االصل عمى وجود رابطة 

 او عالقة منطقية بين شيئين، ويعبر عن ىذه الرابطة او العالقة بالتماثل والتكافؤ.
القرارات اإلدارية، ىو تحقيق التوافق بين سبب القرار ومحمو، أو ىو  والتناسب في مجال

اشتراط عالقة التطابق بين الوقائع الثابتة واإلجراء المتخذ بشأنيا ويمكن ان ينشأ 
التناسب من عالقة توافق بين وسيمة وىدف او غاية في نص معين، والتناسب بيذا 

والمضار المحتممة، ودرجة خطورة وأىمية  المعنى يمكن ان يتغير تبعا لمحالة المتوقعة
 .  (1)اليدف واألعباء او القيود التي تفرض عمى حقوق وحريات األفراد

في تعبير آخر التناسب يعتبر من المبادغ االساسية في القانون والعموم اإلدارية، 
دارة ويعرف التناسب بانو تقدير الواقعة في أميتيا ومدػ تبريرىا القرار الذؼ اصدرتو اإل

عمى اساس ان اإلدارة ىي التي تممك في االصل وزن مناسبات العمل وتقدير أىمية 
 .(2)النتائج التي تترتب عمى الوقائع الثابت قياميا

ىناك تعريف آخر لمفقو العراقي لمتناسب وىي "المالءمة ىي اختيار اإلجراء الذؼ يتفق 
دة جديدة في الوقت المعاصر ،وقد أخذ ىذا المبدأ وال(3)ويتناسب مع اىمية الوقائع

حيث يعرف فييا مبدأ التناسب "ان تدخل االدارة يجب  1949اخذت بو دستور المانيا 
ان يكون مالئما وضروريا لكي يحقق أىدافو إذ ال يجوز ان يشكل عبئا يفوق طاقة 
د المعنيين بو، وينبغي بالتالي ان يكون مقبوال من ىؤالء، وبيذا يتمتع بقيمة دستورية فق

ظير باكرا في اجتياد المحكمة اإلدارية العميا، واخذت بو الدول االوروبية االخرػ 
وجعمتو يتمتع في اغمبيا بقيمة دستورية، وقد اعتمدت مبدأ التناسب المحاكم األوروبية 

                                                           
(1)

د. ٔنٛذ دمحم انشُأ٘، انتطٕراخ انذذٚخح نهرلاتح انمضائٛح عهٗ انتُاسة فٙ انمإٌَ اإلإدار٘، دار  

 .12، ص 6112انفكر ٔانمإٌَ، انًُصٕرج، 
(6)

دمحم ايٍٛ، انرلاتح عهٗ انسهطح انتمذٚرٚح نإلدارج فٙ َطاق انمضاء اإلدار٘، رسانح تّ رٍٔٚ عهٙ  

 .116، ص 6112ياجستٛر يمذيح انٗ كهٛح انمإٌَ، جايعح انسهًٛاَٛح، 
(3)

د. عصاو عثذانْٕاب انثرزَجٙ، انسهطح انتمذٚرٚح نإلدارج ٔانرلاتح انمضائٛح، دار انُٓضح انعرتٛح،  

 .814، ص 1721
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الدولية )محكمة عدل اإلتحاد األوروبي، والمحكمة االوروبية لحقوق االنسان( وليا تأثير 
 .(4)بيذا المبدأ عمى الدول لألخذ

 الفرع الثاني
 تمييز مبدأ التناسب عن غيره من المفاىيم المشابية لو

رقابة التناسب تطال تقدير اإلدارة فيما ىو مخول ليا من حرية، بالتالي تعمقو وارتباطو  
بممارستيا لسمطتيا التقديرية ىذا من جية ومن جية اخرػ مجال السمطة التقديرية ىو 

كز فيو عنصر المالءمة لتضفي عمى القرار صفة المالئم او غير المجال الذؼ يتر 
المالئم عمى ضوء الظروف واإلعتبارات المحيطة وربط بعض الفقياء الفرنسيين مبدأ 
التناسب بمبدأ المعقولية، لذلك سنتناول ىذا الموضوع من خالل تمييز مبدأ التناسب 

 لية.عن السمطة التقديرية ومبدأ المالءمة ومبدأ المعقو 
أواًل: التناسب والسمطة التقديرية: السمطة التقديرية تمثل حرية اإلدارة في ممارسة 
االختصاصات التي انيطت بيا، تقوم اإلدارة بنشاطيا سواء من جية تدخميا او 
امتناعيا القدر من الحرية الذؼ يتركو المشرع لإلدارة لكي تباشر وظيفتيا اإلدارية 

شرة اختصاصاتيا في شتى المجاالت إذا لم يجعل القانون واعطاء الدور المتاح لمبا
إختصاصيا مقيدا في امر ما فتكون سمطتيا التقديرية في ذلك المجال ليا قدر من 
الحرية بين ان تتخذ اإلجراء او ال تتخذه وتقدير ما تراه مناسبا من اإلجراءات تجاه 

لنسبة لجميع أركان القرار اإلدارؼ اعماليا اإلدارية، اما اذا لم يترك المشرع اؼ اختيار با
 .(1)فستكون سمطتيا مقيدة 

وعمى ذلك يربط بعض الفقياء بين السمطة التقديرية والتناسب ويرػ آخرون )د. عصام  
عبدالوىاب البرزنجي (، ان التناسب ىو تمتع االدارة بحرية إجراء التناسب بين سبب 

ل في محمو، وان التناسب يعني تقدير اىمية القرار اإلدارؼ المعتمد واثره القانوني المتمث
السبب ومدػ توافقو مع محل القرار اإلدارؼ اؼ األجراء المتخذ، فيو جزء من كل 

                                                           
(8)

اح فارج، انتٕجّ انذذٚج نمضاء اإلنغاء: رلاتح انتُاسة، رسانح ياجستٛر يمذو انٗ كهٛح انذمٕق سً 

 ٔيا ٚهٛٓا. 42، ص 6112ٔانعهٕو انسٛاسٛح، جايعح تاجٙ يختار عُاتح،

 
(1)

د. يازٌ نٛهٕ راضٙ ٔ د. زاَا رؤٔف دًح كرٚى ٔ د. داَا عثذ انكرٚى سعٛذ، انمضاء االدار٘،  

 ٔيا ٚهٛٓا. 61، ص 6161ر، انسهًٛاَٛح، ، يطثعح ٚادكا1ط
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ويمثل أحد أىم تصرفات اإلدارة في مجاليا التقديرؼ وليس ىو التصرف الوحيد الذؼ 
قرار اإلدارؼ تعمل اإلدارة فيو حريتيا، والمجال التقديرؼ يتوزع عمى عدة نطاقات من ال

أحدىا نطاق تطبيق مبدأ التناسب مما يجعل من التناسب مجال إعمال لمسمطة 
التقديرية، بمعنى اخر إعمال التناسب مرده إلى ممارسة اإلدارة لسمطتيا التقديرية، غير 
انو ليس إعمال السمطة التقديرية ىو محل لتطبيق مبدأ التناسب وذلك ان العالقة بين 

ة التقديرية والتناسب ىي مجال التقدير لإلدارة ويتمثل في تقدير أىمية المفيومين السمط
الوقائع ومدػ توافقيا مع األثر الذؼ اختارتو اإلدارة لتضمين قرارىا مما يجعل العالقة 

 .(2)بينيما وطيدة 
بعض من فقياء القانون اإلدارؼ خمط بين المالءمة  ثانيا: التناسب ومبدأ المالءمة:

يم سعاد الشرقاوؼ وترػ بان تناسب الجزاء )االثر( مع الخطأ يعني والتناسب ومن
المالءمة وفي نفس المعنى ما ذكره د. دمحم ابراىيم سميمان بانو )مالءمة القرارات 
اإلدارية ىي التناسب بين سبب القرار ومحمو فيي تقوم عمى عنصرؼ السبب 

اعتبار ان عناصر المالءمة والمحل..( ىذا اإلتجاه يعتبر المالءمة ىي التناسب عمى 
ىي المحل والسبب وىي بالضبط عناصر التناسب ولكن بالنظر الى معنى المالءمة 
والتناسب يالحع ان كال المعنيين يختمف عن اآلخر، فالتناسب يختص بعنصرؼ 
السبب والمحل دون العناصر االخرػ من عناصر المالءمة ىذا من جانب، ومن جانب 

ىو واحد من ثالثة عناصر تتكون منيا المالءمة وىو تقدير  آخر نالحع ان التناسب
وجوب التدخل او المتناع، إختيار وقت التدخل، وتقدير اإلجراء الذؼ يتناسب مع 
خطورة وأىمية السبب، عمى ىذا نستنتج أن التناسب في عالقتو مع المالءمة ىو جزء 

وان القرار غير المتناسب  من كل ويترتب عمى ىذا أن القرار المتناسب ىو قرار متالئم
ىو قرار غير متالئم لوجود خمل في العالقة بين عنصرؼ المحل والسبب، بالتالي عدم 

يمكننا القول ان تناسب جزء من كل ىو المالءمة , (1)التناسب يؤدؼ الى عدم المالءمة
فالتناسب مستغرق في المالءمة وتتمثل في العالقة بين السبب والمحل ولكن ان يقال 

                                                           
(6)

 .47سًاح فارج، انتٕجّ انذذٚج نمضاء االنغاء: رلاتح انتُاسة، يصذر ساتك، ص   
(1)

 .88د. َكتم إتراْٛى عثذانردًٍ، انتُاسة فٙ انمرار االدار٘، يصذر ساتك، ص  
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ن المالءمة ىي تناسب القرار اإلدارؼ بين سببو ومحمو فيذا غير صحيح النو يعطي ا
 المالءمة وجيا واحدا ويحصرىا فيو. 

ثالثا: التناسب ومبدأ المعقولية: بعض من الفقياء الفرنسيين يعتبر أن مبدأ التناسب ىو 
اوال تحديد تطور المعقولية يمنح لمقاضي رقابة واسعة، ولمحكم عمى ىذا الموقف يجب 

مفيوم مبدأ المعقولية، فرقابة المعقولية ىي فكرة يطبقيا القضاء البريطاني ويعبر عنيا 
ايضا بالرقابة العقمية او المعيار العقمي، ذلك ان ىذا االخير يشير دوما الى سموك 
االنسان العاقل، إال ان رقابة المعقولية في المجال االدارؼ باشرىا القضاء بحذر وفي 

حتى ال يضطر إلى مناقشة مالءمة القرارت اإلدارية، ويذىب القضاء اإلنجميزؼ حدود 
إلى اعتبار عدم المعقولية صورة من صور اساءة استعمال السمطة ذلك ان اإلدارة 
يتعين عمييا االلتزام باحكام القانون ومراعاة حدوده واىدافو عند تصرفيا وان تراعي كافة 

ون قد تصرفت بطريقة غير معقولة، لذلك مفيوم رقابة االعتبارات، فإن خالفت ذلك تك
المعقولية السائد في بعض االنظمة يختمف عن رقابة التناسب، الن ىذه األخيرة تعني 
العالقة بين عنصرؼ المحل والسبب في القرار اإلدارؼ في حين رقابة المعقولية تشمل 

 .(2)ة عناصر اخرػ شبيية برقابة اإلنحراف بالسمطة وقابة المالءم
 المطمب الثاني

 تطور مبدأ التناسب في مجال اإلنظباطية
في ىذا المطمب نتحدث عن تطور التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المقررة 

ومدػ تقدير اإلدارة لمالءمة القرار اإلدارؼ لموقائع في فرنسا ومصر وذلك في الفرعين 
 االتيين: 

 الفرع األول 
 ي العقوبة التأديبية في فرنساتطور مبدأ التناسب ف 

لقد رفض مجمس الدولة الفرنسي في قضائو التقميدؼ رقابة خطورة الجزاء التأديبي 
ومدػ تناسبو مع الخطأ المرتكب في مجال الوظيفة العامة، وذلك في قضاء غزير لو 

                                                           
(6)

 .71ك، ص سًاح فارج، انتٕجّ انذذٚج نمضاء االنغاء: رلاتح انتُاسة، يصذر سات 
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كان مجمس الدولة الفرنسي يرفض مد نطاق رقابتو  1978في ىذا الشأن، وحتى عام 
رارات التأديبية إلى بحث التناسب، او باألحرػ مالءمة ىذه القرارات، عمى عمى الق

اساس ان اختيار العقوبة التأديبية ىو من اطالقات السمطة التأديبية التي ال يجوز 
التعقيب عمييا، إال أن الفقو الفرنسي لم يقتنع بأن تصل حرية تقدير اإلدارة الى حد 

يع العقوبات التأدبية، مما يقمل الى حد كبير من التفاوت الواضح أو الصريح في توق
 قيمة الضمانات التأديبية، وغايتيا التي كفميا المشرع والقضاء في ىذا الصدد.

راقب مجمس الدولة الفرنسي مدػ التناسب بين العقوبة التأديبية ودرجة جسامة أو 
قضية ليبون، خطورة األخطاء التي يرتكبيا الموظف العام وذلك في حكمو الشيير في 

وقد راقب مجمس الدولة الفرنسي تناسب الجزاءات التأديبية مع الوقائع المسببة ليا من 
 .(1) خالل اإللتجاء الى فكرة الخطأ الظاىر

وىذا النجاح الذؼ حققو مجمس الدولة الفرنسي في قضية )ليبون( وحكمو السابق تأييد  
جولية  26كمو الصادر في بحكم الحق أصدره المجمس في قضية )فينوالؼ( في ح

وىذا الحكم يعتبر أول تطبيق إيجابي لحكم )ليبون( وأقر مجمس الدولة الول  1978
المرة رقابة القاضي لتجاوز السمطة بسبب تقدير الجزاء الذؼ توقعو السمطة التأديبية 
عمى الموظف الذؼ يرتكب الخطأ التأديبي، نظرا لعدم وجود نص يقضي برقابة 

التناسب بين الخطأ والجزاء الذؼ يمكن توقيعو عمى المرتكب الخطأ المالءمة أؼ 
التأديبي وألغي بو مجمس الدولة الجزاء التأدبيي الموقع عمى مدير لمخدمات بغرفة 

 .(2)الزراعة وذلك لعدم التناسب مع المخالفة المرتكبة 
عام  ( منذJacquesواالتجاه الحديث في الرقابة عمى التناسب، يالحع االستاذ )

بدأ اختيار التناسب ذؼ الخطوات الثالث يدخل قضاء مجمس الدولة الفرنسي،  2111
( association pour la promotion de l,image et autresففي قضية )

                                                           
(1)

عثذانعانٙ دادح، انرلاتح انمضائٛح عهٗ انسهطح انتمذٚرٚح نإلدارج،رسانح انًاجستٛر، جايعح دمحم  

 ٔياٚهٛٓا. 163ص 6112-6118خضٛر تسكرج،
(6)

دراسح يمارَح،  –د. عثذهللا ريضاٌ تُُٛٙ، انغهٕ فٙ انجساء انتأدٚثٙ ٔأحرِ عهٗ انمرار االدار٘  

ٔ يا  122، ص 6112انمإََٛح ٔانشرعٛح، كهٛح انمإٌَ، جايعح انسأٚح، تذج يُشٕر، يجهح انعهٕو 

 ٚهٛٓا.
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المتعمقة بجوازات السفر البيومترية، الحع القاضي االدارؼ ان "االجراءات التي يفرضيا 
تناسبة"، بعد صدور ىذا الحكم بدأ مجمس الدولة النظام ليست مالئمة وال ضرورية وال م

يتواتر عمى استخدام االختبار الثالثي لمتناسب المكون من " المالءمة والضرورة 
نرػ أن ىناك تطور الرقابة في مجال التناسب في القضاء االدارؼ , (1)والتناسب

اسب، وىو الفرنسي، والقاضي يطمب من االدارة في معظم الحاالت ان تطبق مبدأ التن
 عممية حسابية بسطيا الجريمة، ومقاميا العقوبة، وحاصميا مالءمة القرار.

 الفرع الثاني
 تطور مبدأ التناسب في العقوبة التأديبية في مصر

سارت القضاء االدارؼ المصرؼ عمى نيج مجمس الدولة الفرنسي، وبدأ مجمس الدولة  
، إال ان الرقابة قد 1952بية في عام المصرؼ في مد رقابتو عمى مالءمة القرارات التأدي

وقفت عند حد التحقق من قيام الوقائع المكونة لركن السبب، وما اذا كانت تمك الوقائع 
تشكل مخالفات لمواجبات الوظيفية من عدمو، دون أن تقوم بفحص مدػ تناسب الجزاء 

ديرية، مع المخالفة المرتكبة، عمى اساس أن ىذا المجال كان محجوزا لمسمطة التق
باعتباره من مالئمات االدارة غير خاضعة لرقابة القضاء، الى ان تطور قضاء مجمس 
الدولة الذؼ انتيى الى االخذ بفكرة القدر االدنى بالرقابة وما تتطمبو من ضرورة قيام 
المجمس دائما حتى في حالة ثبوت االختصاص التقديرؼ لالدارة بالتحقيق من ان قرارىا 

 .(2)لى سبب موجود ماديا، وصحيح قانونياقد صدر مستندا ا
وقد شممت رقابة المحكمة لموقائع جميع ميادين النشاط االدارؼ وخاصة المجال التأديبي 
وقرارت الفصل عن غير الطريق التأديبي، ومنيا القرارات المتعمقة بالضبط االدارؼ 

م، وأخذت المحكمة وحماية النظام العام، وفي مجال إبعاد االجانب او الترخيص بإقامتي
نيج القضاء الفرنسي نفسو، في مراقبة الوقائع  1955االدارية العميا بعد انشائيا سنة 

المبررة إلصدار القرارات االدارية لمتحقق من صحة وجودىا، وبعد ذلك الرقابة عمى 
                                                           

(1)
َمال عٍ: د. ٔنٛذ دمحم انشُأ٘، انتطٕراخ انذذٚخح نهرلاتح انمضائٛح عهٗ انتُاسة فٙ انمإٌَ  

 .122، ص 6112االدار٘، دار انفكر انمإٌَ نهُشر ٔانتٕزٚع،يصر 
(6)

ٕ فٙ انجساء انتأدٚثٙ ٔأحرِ عهٗ انمرار انتأدٚثٙ، يصذر ساتك، ص د. عثذهللا ريضاٌ تُُٛٙ، انغه 

128. 
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التكييف القانوني لموقائع، والتحقق من مالءمة القرار االدارؼ لموقائع لمعرفة مدػ 
 .(3)سب بين الوقائع والقرار االدارؼ الذؼ صدر بناًء عمييا التنا

ويظير لنا ان المحكمة االدارية العميا أوردت عمى حرية االدارة في تقدير المالءمة قيدا 
ىاما، ىو عدم غمو ىذه السمطات في تقدير الجزاء، وكانت في حكميا الشيير في عام 

اء التأديبي، وظمت تطبق قضاءىا ، صاغت فيو نظريتيا بشأن الغمو في الجز 1961
في الغمو، ورقابتو عمى التناسب بين الجزاء والمخالفة التأديبية المرتكبة، والرقابة قد 
وصمت الى أقصى ما وصمت اليو الرقابة عمى مشروعية القرارات مستيدفا بذلك التوسع 

جة الستغالليا الرقابي إلى توفير أكبر قدر ممكن من حماية االفراد من جية االدارة نتي
سمطتيا التقديرية ما ىي اال وسيمة لتحقيق المصمحة العامة وليست ذريعة لالعتداء 

يتبين لنا بان الرقابة عمى التناسب في القضاء المصرؼ  (1)عمى حقوق وحريات األفراد
يحتل مكانة ميمة واعتبار عدم مشروعية القرارات االدارية وخاصة التأديبية، اذا ما 

 و في الجزاءات التأديبية عمى مرتكبي المخالفات االدارية.شابيا الغم
 المبحث الثاني

 دور السمطة التأديبية في إختيار العقوبة التأديبية المناسبة
تقدير العقوبة التأديبية ىو إحدػ سمطات االدارة تباشرىا في مجال الوظيفة العامة،  

الموظف إزاء خروجو عن القانون تعني حرية االدارة في اختيار العقوبة المناسبة لخطأ 
او انتياكو لمواجبات الوظيفية، وتحمل ىذه العقوبة بين طياتيا القسر واالذػ، الذؼ 
يمحق الموظف في مركزه القانوني او المالي، وتؤدؼ الى آثار تبعية تنصب عمى تقدم 
الموظف في السمم االدارؼ، في العراق حددت السمطات المختصة فرض العقوبة 

                                                           
(3)

، يُشأج انًعارف، االسكُذرٚح، تذٌٔ سُح 2د. عثذانغُٙ تسَٕٛٙ عثذهللا، انمضاء االدار٘، ط 

 ٔيا ٚهٛٓا. 282انُشر، ص 
(1)

دعٕٖ االنغاء،  عثذانعانٙ دادح ٔ أيال ٚعٛش تًاو، انرلاتح عهٗ تُاسة انمرار االدار٘ ٔيذهّ فٙ 

تذج يُشٕر فٙ يجهح انًُتذٖ انمإََٙ، انعذد انخايس، جايعح دمحم خضٛر، سكرج، تذٌٔ سُح 

ٔيا ٚهٛٓا ؛ ٔ د. عثاهلل ريضاٌ تُُٛٙ، انغهٕ فٙ انجساء انتأدٚثٙ ٔأحرِ عهٗ انمرار  181انُشر،ص 

 .122االدار٘، يصذر ساتك، ص 
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، عميو سنتناول ىذا الموضوع من خالل، مفيوم العقوبة التأديبية  (2)طة االداريةبالسم
وتميزىا عن العقوبات الجنائية في المطمب االول، والرقابة القضائية عمى التناسب في 

 قرارات فرض العقوبة التأديبية وذلك عمى النحو اآلتي: 
 المطمب االول 

 لعقوبات الجنائية مفيوم العقوبة التأديبية وتميزىا عن ا
سنبين مفيوم العقوبة التأديبية في الفرع االول، وتميز العقوبة التأديبية عن العقوبة  

 الجنائية في الفرع الثاني وذلك عمى النحو اآلتي: 
 الفرع األول 

 مفيوم العقوبة التأديبية وضماناتيا 
من ضمن العقوبات  اذا أخل الموظف بواجباتو الوظيفية، فإنو يتعرض لعقوبة تأديبية 

المقررة في قانون االنضباط، بصورة اساسية، لبيان مفيوم العقوبة اإلنضباطية ال بد 
 البحث عن تعاريف العقوبة التأديبية وأنواعيا وضمانتيا. 

لم تعرف اغمب التشريعات العقوبات التأديبية وانما تركيا   اواٌل: تعريف العقوبة التأديبية:
ادات القضاء وتعددت التعريفات بشأنيا، فيناك من يعرفيا بالنظر لمحاوالت الفقو واجتي

الى محميا وطبيعتيا أو اىدافيا او طبقا لالشخاص الخاضعين ليا:فقد عرفيا "فالين": 
"إن القرار التأديبي ىو عقوبة تعمن من السمطة االدارية تجاه الموظف العام، وذلك 

يا اآلخرون بأنيا "حكم القانون ضد من وعرف ابو خطأ أثناء الخدمة او بسببيا"إلرتك
 ثبتت مسؤوليتو في جريمة تأديبية او استحقاقو لمعقاب، تحقيقا لممصمحة العامة".

او انيا "جزاء وظيفي يصيب الموظف الذؼ تثبت مسؤوليتو عن ارتكاب خطأ تأديبي 
يا معين بحيث توقع باسم ولمصمحة الطائفة الوظيفية المنتمي الييا وتنفيذا ألىداف

 المحددة سمفا". 
 .(1) والتعريف اآلخر " جزاء يقع عمى الموظف الذؼ تثبت مسؤوليتو عن جريمة تأديبية"

                                                           
(6)

ح فٙ انمإٌَ انعرالٙ، اطرٔدح دكتٕراِ يمذيح انٗ كهٛح دمحم صثاح عهٙ، تمذٚر انعمٕتح انتأدٚثٛ 

 1،ص 6112انذمٕق، جايعح عٍٛ شًس، 
(1)

، انًركس انعرتٙ 1د. دُاٌ دمحم انمٛسٙ، انرلاتح انمضائٛح عهٗ انًالءيح فٙ انمراراخ انتأدٚثٛح، ط 

 ٔيا ٚهٛٓا. 22، ص 6112نهُشر ٔانتٕزٚع، يصر 
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أما في العراق " فقد عرف جانب من الفقياء، العقوبة التأديبية بأنيا "جزاء منصوص 
 عميو في قائمة الجزاءات، يفرض عمى الموظف المخل بواجباتو". 

أنيا "الجزاء الذؼ تفرضو بقرار إدارؼ جية مخولة بذلك، كما عرفيا البعض االخر ب
بحق الموظف او المكمف بخدمة عامة، بسبب سموكو المخالف لمتشريعات االدارية 

 النافذة ولو آثار قانونية". 
وبالنسبة لمقضاء اإلدارؼ فنرػ بأن القضاء اإلدارؼ لم يعرف العقوبة التأديبية عمى  

ائمة العقوبات التأديبية وحددىا عمى سبيل الحصر، والتي إعتبار ان المشرع قد اورد ق
  (2)يجوز توقيعيا عمى الموظف المخالف

وقد حدد المشرع العراقي العقوبات االنضباطية عمى سبيل الحصر وىي "لفت النظر، 
 .(3)االنذار، قطع الراتب، التوبيخ، انقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل" 

 القانونية التي تحكم العقوبة التأديبية:ثانيا: الضمانات 
مبدأ الشرعية: وىذا يعني أن العقوبة التي توقعيا السمطة التأديبية ايا كانت ىذه  -1

السمطة، وايا كان نوع المخالفة المرتكبة، يجب أن تكون من بين العقوبات التي 
 ، فال تستطيع السمطة التأديبية أن(1) نص عمييا القانون عمى سبيل الحصر

تستبدل بيا غيرىا، ميما كانت الدوافع ولو كان ما توقعو عمى الموظف أخف 
من العقوبة المقررة، حتى لو تم ذلك برضا الموظف، الن مركز الموظف 
مستمد من القوانين مباشرة، فال يجوز االتفاق عمى خالفو، وان سمطات 

ين العقوبات التي التأديب ليا السمطة التقديرية في اختيار العقوبة المناسبة من ب
حددىا المشرع وال شك ان ىذا المبدأ يعد ضمانا ميما لحماية حقوق الموظفين 

 .(2)وتطبيق قاعدة )ال عقوبة إال بنص( 

                                                           
(6)

ٍ انًخانفح ٔانعمٕتح االَظثاطٛح ٔ دٔر انمضاء االدار٘ فٙ انرلاتح أراو غٛة هللا لادر، انتُاسة تٛ 

 ٔيا ٚهٛٓا. 42، ص 6161، انًركس انعرتٙ نهُشر ٔانتٕزٚع، جًٕٓرٚح يصر، 1عهّٛ، ط
(3)

 انًعذل. 1771( نعاو 18( يٍ لإٌَ اَضثاط يٕظفٙ انذٔنح رلى )4انًادج ) 
(1)

 .361، ص 1727دار انُٓضح انعرتٛح، تٛرٔخ، د. عثذانفتاح دسٍ، انمإٌَ االدار٘ انكٕٚتٙ،  
(6)

 21د. دُاٌ دمحم انمٛسٙ، انرلاتح انمضائٛح عهٗ انًالءيح فٙ انمراراخ انتأدٚثٛح، يصذر ساتك، ص  

 ٔيا ٚهٛٓا.
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مبدأ عدم رجعية العقوبة: ان ىذا المبدأ يرمي الى أن النتائج التي ترتبيا  -2
إال من  العقوبة التأديبية ال يكون ليا أؼ أثر عمى الموظف العام االدارؼ،

تأريخ إقرار الجزاء التأديبي وال ترجع الى تأريخ ارتكاب المخالفة التأديبية ولكن 
ىذا المبدأ ترد عمييا بعض االستثناءات ومنيا:" في حالة توقيف الموظف العام 
عن العمل، بسبب ارتكاب مخالفة إدارية جسيمة فإن آثار فصل الموظف، 

الرجعي في جميع الحاالت التي يكون  تمتد الى تأريخ توقيفو، ويسمح باالثر
 .(3)فييا مصمحة الموظف العام"

مبدأ شخصية العقوبة التأديبية: يعد ىذا المبدأ من القواعد العامة المنصوص  -3
عمييا في جميع التشريعات العقابية، سواء كانت التشريعات جنائية أم تأديبية، 

رتكب المخالفة وال تتعداه ويقضي بموجبيا أن العقوبة التأديبية تمزم الشخص الم
إلى غيره، وان الموظف المخالف يتحمل أخطاءه شخصيا دون غيره، عمى 

 .(4)أساس أن شخصية العقوبة ىي الوجو المقابل لشخصية المسؤولية
مبدأ وحدة الجزاء: يرفض القضاء االدارؼ الجمع بين العقوبتين بسبب نفس  -4

ه القاعدة من المبادغ العامة الجريمة )المخالفة التأديبية(، وقد أصبحت ىذ
لمقانون تمتزم بيا السمطة التأديبية حتى ولو لم ينص عميو المشرع صراحة، 
النيا تتفق مع المبادغ العامة ولكن ىذا ال يعني عدم توقيع جزاء تأديبي جديد 
عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتيا السمطات التأديبية الى نفس الموظف 

 .(5) المخالف
لتناسب بين العقوبة والمخالفة: واألخذ بيذا المبدأ يعني أنو يتعين عمى مبدأ ا -5

السمطة التأديبية أن توقع الجزاء الذؼ تقدر مالءمتو لمدػ جسامة الذنب أو الخطأ 
                                                           

(3)
فتٛتٙ صفاء، انرلاتح انمضائٛح عهٗ يثذأ انتُاسة فٙ انجساءاخ انتأدٚثٛح، رسانح ياجستٛر، يمذيح  

؛ ٔ د. عثذانفتاح  12، ص، 6118 -6113انعهٕو انسٛاسٛح، جايعح دمحم خٛضر، انٗ كهٛح انذمٕق ٔ

 .361دسٍ انمإٌَ االدار٘ انكٕٚتٙ، يصذر ساتك 
(8)

أراو غٛة هللا لادر،انتُاسة تٍٛ انًخانفح ٔانعمٕتح االَضثاطٛح ٔدٔر انمضاء االدار٘ فٙ انرلاتح  

 .71عهّٛ،يصذر ساتك،ص 
(2)

، دار َٛثٕر نهطثاعح ٔانُشر ٔانتٕزٚع، 1انمضاء االدار٘، ط د. يازٌ نٛهٕ راضٙ، أصٕل 

 ٔيا ٚهٛٓا. 614، 6112انعراق،
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اإلدارؼ دون التعسف فييا بالرغم من حرية اإلدارة في تقدير العقوبة ولكن يجب أن 
ويراد بالتناسب بين المخالفة اإلدارية , (1) تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة

)السبب( وبين نوع العقوبة ومقدارىا )المحل( فيى اقرب الى عممية حسابية بسطيا 
جسامة المخالفة ومقاميا خطورة العقوبة وحاصميا مالءمة القرار او عدم مالءمتو، 

بشكل فالمالءمة تتعمق بركني السبب والمحل في القرار اإلدارؼ عامة والتأديبي 
 .(2) خاص

سادسا: تسبيب العقوبة اإلنضباطية: نقصد بيذا المبدأ ذكر السبب أو األسباب التي 
تستند إلييا السمطة اإلدارية لتوقيع العقوبة التأديبية، فمكل قرار ادارؼ سبب مشروع يدفع 
االدارة إلى اتخاذ القرار، ومن ثم فإنو يمزم عمى السمطة اإلدارية ان تذكر ىذا السبب 
في قرارىا، وىذه الشروط تتعمق بشكل القرار اإلدارؼ، كما ان عمى السمطة التأديبية 
التأكيد عمى مشروعية السبب، فالسمطة اإلدارية تقوم بتحديد المخالفات الثابتة في حق 
الموظف المخالف وتختار العقوبة التأديبية عمى اليقين فال تقوم القرارات اإلدارية عمى 

 .(3) مجرد الشك
 الفرع الثاني

 تميز العقوبة التأديبية عن الجريمة الجنائية 
ىناك تطابق وتشابو بين العقوبة التأديبية والجنائية، حتى يرػ بعضيم انيا ذات طبيعة  

واحدة وىي الطبيعة الجنائية، اال ان الخالف بينيما ينحصر في نطاق التطبيق، حيث 
مع، بينما تطبق العقوبة التأديبية عمى تطبق العقوبة الجنائية عمى كافة افراد المجت

طائفة معينة داخل المجتمع، يتشابو اإلثنان من حيث خضوعيما لمبدأ الشرعية ووحدة 
العقوبة وشخصيتيا وعدم تطبيقيا بأثر رجعي وىناك فارق كبير بينيما من حيث 

 .(4) التطبيق واالثر، وسنبين أوجو التشابو واإلختالف بين العقوبتين

                                                           
(1)

 11فتٛتٙ صفاء، يصذر ساتك، ص  
(6)

 .24د.دُاٌ دمحم انمٛسٙ، انرلاتح انمضائٛح عهٗ انًالءيح فٙ انمراراخ انتأدٚثٛح، يصذر ساتك، ص  
(3)

 .322، ص 6118يُشأج انًعارف، االسكُذرٚح، د, سايٙ جًال انذٍٚ، أصٕل انمإٌَ االدار٘،  
(8)

، 6112، يكتثح َاَسٙ تذيٛاط، يصر 1د. عهٙ كايم، شرعٛح انعمٕتاخ انتأدٚثٛح نهًٕظف انعاو، ط 

 .88ص 



 مقارنة دراسة  يةالتأديب والعقوبة الجريمة بين التناسب على القضائية الرقابة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

522 

 جو التشابو بين العقوبتين التأديبية والجنائية:أوال: أو 
ان العقوبتين يخضعان لمبدأ المشروعية، فال عقوبة إال بنص ويفرض ىذا  -1

المبدأ تطبيق العقوبات الواردة في قائمة العقوبات المقررة بنص القانون، واذا تم 
 غير ذلك يعد خروجا عمى مبدأ الشرعية.

ية العقوبة، فال تطبق العقوبة إال عمى تخضع كمتا العقوبتين الى مبدأ شخص -2
المرتكب الجرم الجنائي او التأديبي وال تتعدػ غيره كأفراد اسرتو كما كان 

 معموال بو في السابق.
العقوبتان تخضعان لمبدأ عدم تكرار العقوبة فإذا تم توقيع العقوبة عمى  -3

 الشخص بسبب خطئو فال يمكن مالحقتو مرة أخرػ.
ن لمبدأ عدم رجعية العقوبة عمى الماضي إال اذا كان إن العقوبتين تخضعا -4

 اصمح لممتيم. 
ان كمتا العقوبتين تستيدفان تحقيق النظام واالمن داخل مجتمع معين، تيدف  -5

العقوبة التأديبية الى إستقرار المرفق العام بانتظام، وتيدف العقوبة الجنائية الى 
 استقرار األمن والنظام داخل المجتمع.

 .(1) ران عن الدولة بصفتيا أداة لمحكمانيما يصد -6
 ثانيا: أوجو االختالف بين العقوبتين التأديبية والجنائية:

من حيث األشخاص: لوقوع المخالفة التأديبية يشترط ان يكون الفعل المعاقب  -1
عميو قد ارتكبو موظف مرتبط باإلدارة برابطة وظيفية، عمى عكس الجريمة 

 ل اؼ الشخص.الجنائية يمكن ان ترتكب من قب
من حيث األفعال المكونة لمجريمة: فإن الجرائم التأديبية ليست محددة عمى  -2

سبيل الحصر وال تخضع لمبدأ "ال جريمة وال عقوبة اال بنص" كما ىو الحال 
 في الجرائم الجنائية انما تخضع لمبدأ "ال عقوبة اال بنص".

                                                           
(1)

  ٔيا ٚهٛٓا. 88د. عهٙ كايم، شرعٛح انعمٕتاخ انتأدٚثٛح، انًصذر انساتك، ص  
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وظفين العماليم، من حيث اليدف: النظام التأديبي ييدف الى حسن اداء الم -3
طراد، اما في النظام الجنائي فاالمر  وضمان سير المرافق العامة بانتظام وا 

 .(2)يتعمق بحماية المجتمع كمو
من حيث المسؤولية: تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية، فإعفاء  -4

الموظف من المسؤولية الجنائية ال يمنع من مساءلتو تأديبيا وذلك بموجب 
 المعدل. 1991لعام  14( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 7ادة )الم

من حيث االجراءات: تتميز المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية، في  -5
االجراءات الواجب اتباعيا، منذ ارتكاب الموظف لمجريمة ومساءلتو عنيا وىذه 

ال الجريمة االجراءات توجد بالقوانين خاصة بالوظيفة العامة، اما في مج
الجنائية فميا أصوليا وتنظميا القوانين العامة كقانون أصول المحاكمات وقانون 

 المرافعات المدنية.
من حيث نوع العقاب: العقاب التأديبي، يمس بمركز الموظف ويكون بفرض  -6

عقوبات محددة عمى سبيل الحصر، اما النظام الجنائي فيتعمق بالمساس بحرية 
 .(1) الو ولمقاضي تقدير العقوبة المناسبةالشخص او حياتو او م

ان العقوبة التأديبية ال تطبق اال عمى جريمة تامة وال يتصور تطبيقيا في حالة  -7
الشروع، بينما العقوبة الجنائية تطبق عمى الشروع في ارتكاب الجريمة وكذلك 

 عمى الجريمة التامة.
مواد الجنح والجنايات ان نظام وقف التنفيذ لمعقوبة الجنائية المعمول بو في  -8

 غير معمول بو في العقوبة التأديبية.
إن العقوبات الجنائية تطبق بصورة عمنية، أما العقوبات التأديبية فال يتوافر  -9

 .(2) فييا ذلك ما عدا ما يوقع من قبل المحاكم التأديبية

                                                           
(6)

 ٔيا ٚهٛٓا. 148صذر ساتك، ص، د. يازٌ نٛهٕ راضٙ، أصٕل انمضاء االدار٘، ي 
(1)

 . 142د. يازٌ نٛهٕ راضٙ، أصٕل انمضاء االدار٘، انًصذر أعالِ َفسّ، ص  
(6)

 ٔيا ٚهٛٓا. 84د. عهٗ كايم، شرعٛح انعمٕتاخ انتأدٚثٛح نهًٕظف انعاو، يصذر ساتك، ص  
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العقوبات الفروضة عمى الجرائم الجنائية أشد خطورة، ومختمفة في طبيعتيا -11
ى العقوبات التأديبية نتيجة لتفاوت الجريمتين في خطورتيما، ويحرص المشرع عم

عمى تحديد الجرائم عمى سبيل الحصر من حيث ال يفعل ذلك المشرع بالنسبة 
 .(3)لمجرائم التأديبية 

 المطمب الثاني 
 الرقابة القضائية عمى التناسب في القرارات التأديبية 

سا ومصر بمراحل مختمفة في تطبيق ىذا النوع من لقد مّر القضاء اإلدارؼ في فرن
الرقابة في المجال التأديبي، ففي حين أصر مجمس الدولة الفرنسي عمى رفض مد 
نطاق رقابتو عمى مالءمة العقوبات التأديبية لممخالفات الوظيفية زمنًا طوياًل، حتى غير 

في مصر قد أقّر في حكم )ليبون(، نجد ان القضاء اإلدارؼ  1978ىذا الموقف عام 
لنفسو الحق بمراقبة مدػ مالءمة العقوبة التأدبية، الندخل في التفاصيل )ذكرنا سابقا( 

 عميو نتناول ىذا الموضوع في الفروع اآلتية:
 الفرع األول

 رقابة القضاء عمى التناسب في العقوبات اإلنضباطية
انت تعني السمطة المطمقة كما قمنا سابقا، لقد تطورت فكرة التناسب تطورا كبيرا، فقد ك 

لإلدارة في تقدير الوقائع، فإن األمر لم يعد كذلك فيما بعد ويرػ "جيز" بإمكانية فرض 
الرقابة القضائية عمى مالئمة القرارات اإلدارية من حيث الخطأ في الوقائع، كما يمكن 
 ان يكون أساسا لدعوػ االلغاء لتجاوز السمطة، يجعل من القاضي يقدر المالءمة

 .(1) باإلضافة الى كونو قاضيا لممشروعية
ومبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة التأديبية، يقتضي الموازنة بين مبدأ الفاعمية  

والضمان في الجزاءات التأديبية، فإذا كان من حق االدارة، أن تستخدم وسيمة العقاب 

                                                           
(3)

ستٛر يمذيح انٗ كهٛح شاكر َافع، االشتران فٙ انجرًٚح فٙ انمإٌَ انجسائر٘ ٔانًمارٌ، رسانح ياج 

 .13، ص6118-6113تسكرج،  –انذمٕق ٔانعهٕو انسٛاسٛح، جايعح دمحم خٛضر 
(1)

د.عصاو عثذانْٕاب انثرزَجٙ، انسهطح انتمذٚرٚح نالدارج ٔانرلاتح انمضائٛح، دار انُٓضح انعرتٛح،  

 .126، ص 1721
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جبيا يمزم أال تيدر التي قررىا ليا المشرع، لضمان حسن أداء الجياز اإلدارؼ، فإن وا
 .(2) ىذا الحق، ويعاقب الموظف بأشد مما إقترف

استقر القضاء اإلدارؼ عمى أن تناسب العقوبة التأديبية، لمجريمة التأديبية ىو أمر  
تقوم اإلدارة بتقديرىا وىذا ما أكدت عميو المحكمة اإلدارية العميا في حكميا الصادر في 

قوبة لممخالفة اإلدارية من سمطة اإلدارة، إال إذا (، والتي يرػ بأن تقدير الع1975)
اتسمت العقوبة بعدم المالءمة الظاىرة أؼ سوء إستعمال السمطة من قبل اإلدارة، وأن 
معيار عدم المشروعية في رقابة مالءمة قرارات التأديب أو غيرىا من القرارات ليس 

نما ىو معيار موضوعي قوامو درجة جسامة ا لمخالفة ال تتناسب مع معيارا شخصيا، وا 
نوع الجزاء المتخذ، واالساس الذؼ تستند إليو رقابة المالءمة في ىذه الحاالت ىو أن 

 .(3) المالءمة تصبح عنصرا من عناصر الشرعية
عندما نقول ىذا التصرف متناسب )مالئم( فيذا يعنى أن ىذا التصرف موافق أو  

رات المحيطة، وتعد فكرة التناسب صالح من حيث الزمان والمكان والظروف واالعتبا
نما تتصل أيضا بوقت إتخاذه والظروف  فكرة نسبية ال تتعمق بمزايا مضامينو، وا 

، إال أن القضاء المصرؼ والفرنسي خرجا (4)  الخاصة التي في ظميا إتخذ ىذا اإلجراء
المبررة عمى ىذه القاعدة ومن بينيا ضرورة التزام اإلدارة بمراعاة التناسب بين الوقائع 

التخاذ القرار ومحل ىذا القرار، تأسيسا عمى أن مبدأ التناسب في ىذه الحاالت من 
المبادغ القانونية، وتقتصر رقابة القضاء في ىذا الشأن عمى التحقق من صحة قيام 
األسباب من الناحية المادية، ومن صحة تكييفيا من الناحية القانونية، وذلك بالنسبة 

 .(1) بصفة عامة والقرارات التأديبية بصفة خاصةلمقرارات اإلدارية 

                                                           
(6)

أدٚثٛح فٙ انٕظٛفح انعًٕيٛح فٙ تعهٙ انشرٚف فٕزٚح، انتُاسة تٍٛ انخطأ انتأدٚثٙ ٔانعمٕتح انت 

-تاتُح  –انتشرٚع انجسائر٘، رسانح ياجستٛر يمذيح انٗ كهٛح انذمٕق ٔانسٛاسٛح، جايعح انذاد نخضر 

 .44، ص6118 – 6113،
(3)

، دار انفكر انعرتٙ، انماْرج، 2د. سهًٛاٌ دمحم انطًأ٘، انُظرٚح انعايح نهمراراخ االدارٚح، ط 

 ٔيا ٚهٛٓا. 42، ص 6116
(8)

د. عصاو عثذانْٕاب انثرزَجٙ، انسهطح انتمذٚرٚح نالدارج ٔانرلاتح انمضائٛح، يصذر ساتك، ص  

128. 
(1)

 . 137ص  6117، يُشأج انًعارف، االسكُذرٚح، 1د. طارق انجٛار، انًالءيح االيُٛح، ط 
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ويطبق القضاء المصرؼ كما في القضاء الفرنسي مبدأ التناسب، عمى العديد من  
القرارات اإلدارية ومنيا التأديبية، وكان األسبق في االخذ بمبدأ التناسب في ىذا المجال 

ية العميا في التناسب وذلك من خالل نظرية "الغمو"، وال يقتصر دور المحكمة اإلدار 
نما يمتد الى حاالت  "الغمو" عمى حاالت اإلسراف في الشدة في إختيار الجزاء، وا 

 .(2)اإلفراط في المين وأكدت عمى ذلك في عدد من أحكاميا 
القضاء اإلدارؼ سواء كان في فرنسا أم مصر مارس رقابتو عمى أىمية الوقائع  

ند ظيور نظريتي الغمو والخطأ الظاىر وخطورتيا في المجال اإلنضباطي، خاصة ع
في التقدير، المتين تمثالن وسيمة الرقابة عمى التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية 
ويجب أن يكون ىناك تناسب وتوافق معقول بين مضمون القرار "خطورة المحل" وبين 

إلدارية العميا الوقائع التي يقوم عمييا "أىمية السبب"، وىو ما عبرت عنو المحكمة ا
المصرية: "ان الغمو في تقدير العقوبة ىو بمثابة إساءة إستعمال اإلدارة لسمطتيا، لذا 

 .(3) يجعل القرار اإلنضباطي موصوما بعدم المشروعية مما يستوجب الغاءه"
وبيذا يجب ان تكون العقوبات التأديبية عند فرضيا عمى الموظف المخالف محددة 

العقوبة إال اذا كانت محددة قانونا، وىذا اليعنى أن المشرع قد  ومن ثم ال يمكن توقيع
حدد لكل فعل مخالف ما يقابمو من العقوبة انما يقصد بو سمطة مختصة بالتأديب ال 
يمكن فرض عقوبة ليست من بين تمك العقوبات، باالضافة الى ان العقوبة يجب أن 

م القضاء اإلدارؼ بالرقابة لمالءمة برأينا قيا ,(4)تكون متناسبة مع المخالفة المرتكبة
القرارات اإلنضباطية فيما يتعمق بالتناسب بين محل وسبب القرار ىو اإلتجاه السميم 
لحماية الموظف من تعسف اإلدارة حتى ولو كان قرارىا مشروعا، وضرورة خضوع 

سمطات التناسب بين المخالفة والعقوبة اإلنضباطية لرقابة القضاء تعني بان ال تنفرد ال
 االنضباطية بتوقيع العقوبات اإلنضباطية بال معقب عمييا في ذلك.

                                                           
(6)

 .28ك، ص فتٛتٙ صفاء، انرلاتح انمضائٛح عهٗ يثذأ انتُاسة فٙ انجساءاخ انتأدٚثٛح، يصذر سات 
(3)

آراو غٛة هللا لادر، انتُاسة تٍٛ انًخانفح ٔانعمٕتح االَضثاطٛح ٔدٔر انمضاء االدار٘ فٙ انرلاتح  

 .613عهّٛ، يصذر ساتك، 
(8)

 –انشارلح، إحراء نهُشر ٔانتٕزٚع  –، يكتثح انجايعح 1د. دمحم لذر٘ دسٍ، انمإٌَ االدار٘، ط 

 .632، 6117االردٌ، 
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 الفرع الثاني
 رقابة القضاء عمى مبدأ التناسب في العقوبات التأديبية في العراق 

في العراق مورست رقابة التناسب في المجال التأديبي )أؼ العقوبات اإلنضباطية(،  
م األول بموجب قانون إنضباط موظفي لمموظفين منذ إنشاء مجمس اإلنضباط العا

، فيو أسبق من القضاءين الفرنسي والمصرؼ بيذا 1929( لعام 41الدولة المرقم )
المجال، واستمر مجمس اإلنضباط العام بممارسة ميامو، حتى بعد صدور قانون ديوان 

م ، الذؼ أكد عمى ان يمارس ديوان التدوين القانوني ميا1933( لعام 49التدوين رقم )
( لعام 69مجمس اإلنضباط العام، ثم بعد صدور قانون انضباط موظفي الدولة رقم )

ليحل محل قانون ديوان التدوين القانوني، وبعد صدور قانون مجمس شورػ  1936
( لعام 49، ليحل محل قانون ديوان التدوين القانوني رقم )1979( لعام 65الدولة رقم )

انون السابق بخصوص تشكيل مجمس اإلنضباط ( من الق6، وابقى نص المادة )1933
 .(1) العام

ويعد بعضيم ان مجمس اإلنضباط العام، ىو محكمة انضباطية بمعنى الكممة، ويختص 
بفرض العقوبات ابتداء بالنسبة لرؤساء الدوائر اوال، ويختص بالنظر في االعتراضات 

المجان اإلنضباطية التي يقدميا الموظفون ضد العقوبات التي تفرض عمييم، من قبل 
ثانيا، وتتم المحاكمة امام المجمس وفق اإلجراءات المختصة، والموظفون يتمتعون 

يرػ البعض بأن مجمس اإلنضباط العام جية ,(2) بضمانة ميمة في اإلنضباط العام
القضاء اإلدارؼ في المنازعات التي تثور بين الموظف والحكومة في مسائل حقوق 

ارات والتعويض المدني"، ومن جية ثانية فيو جية القضاء التأديبي الخدمة " بإلغاء القر 
 .(3) في حدود القانون، فيو عبارة عن محكمة ذات اختصاص مدني وعقابي معاً 

                                                           
(1)

رجاٌ االٕٚتٙ، انمضاء االدار٘ فٙ انعراق، دار يطاتع انشعة، ب خ يكاٌ د. عثذانردًٍ َٕ 

 ٔيا ٚهٛٓا.  626، ص 1722انُشر 
(6)

 ٔيا ٚهٛٓا. 322، ص 1721،ب خ دار انُشر، تغذاد، 1د. شاب تٕيا يُصٕر، انمإٌَ االدار٘، د 
(3)

 .333د. عثذانردًٍ َٕرجاٌ االٕٚتٙ، انمضاء االدار٘ فٙ انعراق، يصذر ساتك، ص  
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، اؼ قانون التعديل الثاني لقانون مجمس 1989( لعام 116وبصدور القانون رقم ) 
اءا إداريا، وجد ىذا ، أنشأ المشرع الول مرة قض1979لعام  65شورػ الدولة رقم 

 القضاء بييئاتو )محكمة القضاء اإلدارؼ، ومجمس اإلنضباط العام، والييئة العامة(.
، نص في المادة 2113( لعام 17والتعديل الخامس لقانون مجمس شورػ الدولة رقم )

( من القانون المذكور وليحل محمو النص اآلتي: ) 31( عمى الغاء نص المادة )9)
كمة قضاء الموظفين" محل عبارة "مجمس اإلنضباط العام" أينما وردت تحل عبارة "مح

في القوانين واألنظمة والتعديالت(، وىذا التعديل يعد انجازا ميما من قبل المشرع 
بإنشاء المحكمة اإلدارية العميا واستحداث محاكم القضاء االدارؼ االخرػ، ثم صدر 

محل قانون مجمس شورػ الدولة  ليحل 2117( لعام 117قانون مجمس الدولة رقم 
 .(1) السابق

ويؤكد آخرون، عمى ان مجمس االنضباط العام يمارس رقابتو عمى التناسب في  
العقوبة منذ اول نشأتو، والى اآلن، وأكد في قرارات كثيرة عمى وجوب، أن تكون العقوبة 

باط متناسبة مع خطورة الفعل المنسوب لمموظف، وأكد كذلك عمى ان مجمس االنض
العام منذ التعديل الثاني المذكور آنفا، إحدػ التشكيالت الرئيسية لمقضاء اإلدارؼ، 
ويستمر بميامو بالرقابة عمى التناسب في مجال العقوبات اإلنضباطية، حسب اآلليات 
التي اعتمدىا كل من القضاءين الفرنسي والمصرؼ، وأقر بحق اإلدارة في إتخاذ ما تراه 

طالما لم يكن فيو إنحراف بالسمطة، أو تعسف في استعماليا وىذا  مناسبا من القرارات
وقضت بأن  6/11/1965ما أكد عميو مجمس اإلنضباط العام في حكمو الصادر في 

)يعتبر تعسفا في استعمال السمطة، فرض عقوبة إلستعمال الموظف حقو القانوني في 
قرارات المتخذة، بحق الموظفين ومما يؤكد نيجو في تأييد التناسب في ال ,(2) االستقالة(

طالما أنيا مناسبة وال تستوجب تغييرىا بالتشديد او التخفيف، حكمو عندما أكد المبدأ 

                                                           
(1)

دساو دًٛذ دأد انذنًٛٙ، انرلاتح انمضائٛح عهٗ يثذأ انتُاسة فٙ انمراراخ االدارٚح انتأدٚثٛح، دار  

 ٔيا ٚهٛٓا. 617، ص 6161انجايعح انجذٚذج، االسكُذرٚح، 
(6)

 ٔيا ٚهٛٓا. 327د. َكتم إتراْٛى عثذانردًٍ، انتُاسة فٙ انمرار االدار٘، يصذر ساتك، ص  
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القانوني بقولو: )إذا ما وجد مجمس االنضباط العام مناسبة العقوبة التي تصدرىا لجنة 
 .(3) اإلنضباط فمو أن يصادق عمى قرار المجنة (

ين تبحث عن مدػ التناسب بين العقوبة والجريمة وظمت محكمة قضاء الموظف
التأديبية، لقد منح قانون انضباط موظفي الدولة، الحق في الطعن بعدم التناسب 
لمموظف المعاقب اذا شعر أن اإلدارة قد فرضت عميو عقوبة شديدة، التتناسب مع 
 المخالفة المرتكبة وعند الفصل في طعون الموظفين التي ترفع ضد العقوبات
اإلنضباطية تصدر محكمة قضاء الموظفين بحقيم القرارات اآلتية "المصادقة عمى قرار 

 .(4) فرض العقوبة، او تخفيف العقوبة، أو إلغاء العقوبة"
نرػ بأن محكمة قضاء موظفي "مجمس اإلنضباط العام"، في العراق يمارس رقابة 

ظف اذ ان المحكمة لم تكتف التناسب بين الفعل والعقوبة التأديبية المفروضة عمى المو 
بمراقبة مشروعية القرار، إنما مارس إختصاصو الكامل، في مراقبة مدػ التناسب ما 
بين سبب ومحل القرار المتخذ من اإلدارة وأنو مارس إختصاص القضاء الكامل، في 

 تأييد العقوبة أو إلغائيا، والعقوبة يجب ان تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
 الخاتمة 

 ن خالل دراستنا ليذا الموضوع وصمنا الى جممة من االستنتاجات والتوصيات:م
 اواًل: اإلستنتاجات:

النظام التأديبي جزء ال يتجزأ من النظام الوظيفي، ومن ثم التطور الذؼ طرأ  -1
عمى الوظيفة العامة كان لو دور عمى التأديب، ومبدأ التناسب من المبادغ 

 التي ساىمت في ىذا التطور.العامة في القانون التأديبي، 
إن المخالفات التأديبية المرتكبة، ىي إخالل بالواجبات المفروضة عميو بحكم  -2

وظيفتو، ومن شأنو المساس بالسياسة العامة لمدولة، وعمى عدم التعسف عند 
 فرض العقوبة االنضباطية عمى الموظف المخالف.

                                                           
(3)

 341. َكتم إتراْٛى عثذانردًٍ، انتُاسة فٙ انمرار االدار٘، انًصذر انساتك، ص َمالٌ عٍ: د 
(8)

دساو دًٛذ دأد انذنًٛٙ، انرلاتح انمضائٛح عهٗ يثذأ انتُاسة فٙ انمراراخ االدارٚح انتأدٚثٛح،  

 .612يصذر ساتك، ص 
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يد مالءمتيا ولكن ىذا ال تقدير العقوبة من المواضيع التقديرية لإلدارة وتحد -3
 يمنع من بسط الرقابة القضائية عميو اذا تعسف في تقديرىا.

تعتبر رقابة التناسب عمى القرارات اإلدارية وباألخص التأديبية، ضرورة حتمية  -4
 داخل الدولة وأجيزتيا اإلدارية.

المخالفات اإلنضباطية في فرنسا ومصر والعراق ليست محددة عمى سبيل  -5
قانون اإلنضباطي لم يقم بتحديد المخالفات وحصرىا أؼ ال تخضع الحصر، وال

 لمبدأ "ال جريمة وال عقوبة اال بنص" فقط يخضع لمبدأ "ال عقوبة اال بنص".
إن القضاء اإلدارؼ في العراق قد مارس رقابة التناسب من "قبل مجمس  -6

ة الغمو اإلنضباط العام" في السابق و"محكمة قضاء الموظفين "حاليا ويراقب فكر 
 من حيث شدتيا. 
 ثانيا: التوصيات:

من الضرورؼ تقنين المخالفات التأديبية وتالفيا من عسف اإلدارة تحقيقا  -1
 لمبدأ التناسب وشرعية العقوبة.

نرجو من المشرع إدراج فكرة الغمو من ضمن عيوب القرار اإلدارؼ  -2
 وباألخص القرار التأديبي.

 انًصادر

أٔالً: انكتة 
 

 
 –تراْٛى عثذانردًٍ، انتُاسة فٙ انمرار اإلدار٘، دار انكتة انمإََٛح، يصر د. َكتم إ -1

.6112االياراخ، 
 

د. ٔنٛذ دمحم انشُأ٘، انتطٕراخ انذذٚخح نهرلاتح انمضائٛح عهٗ انتُاسة فٙ انمإٌَ اإلدار٘، دار -6

 .6112انفكر ٔانمإٌَ، انًُصٕرج، 

ٚرٚح نإلدارج ٔانرلاتح انمضائٛح، دار انُٓضح انعرتٛح، د. عصاو عثذانْٕاب انثرزَجٙ، انسهطح انتمذ-3

1721. 

، 1د. يازٌ نٛهٕ راضٙ ٔ د. زاَا رؤٔف دًح كرٚى ٔ د. داَا عثذ انكرٚى سعٛذ، انمضاء اإلدار٘، ط-8

 .6161يطثعح ٚادكار، انسهًٛاَٛح، 

 ، تذٌٔ سُح انُشر.، يُشأج انًعارف، األسكُذرٚح2عثذانغُٙ تسَٕٛٙ عثذهللا، انمضاء اإلدار٘، طد. -2

، انًركس انعرتٙ 1د. دُاٌ دمحم انمٛسٙ، انرلاتح انمضائٛح عهٗ انًالءيح فٙ انمراراخ انتأدٚثٛح، ط-2

د.عصاو عثذانْٕاب انثرزَجٙ، انسهطح انتمذٚرٚح نإلدارج ٔانرلاتح -2. 6112نهُشر ٔانتٕزٚع، يصر 

 .1721انمضائٛح، دار انُٓضح انعرتٛح، 

، دار انفكر انعرتٙ، انماْرج، 2طًأ٘، انُظرٚح انعايح نهمراراخ اإلدارٚح، طد. سهًٛاٌ دمحم ان-4

6116. 
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أراو غٛة هللا لادر، انتُاسة تٍٛ انًخانفح ٔانعمٕتح اإلَضثاطٛح ٔ دٔر انمضاء اإلدار٘ فٙ انرلاتح -7

 .6161، انًركس انعرتٙ نهُشر ٔانتٕزٚع، جًٕٓرٚح يصر، 1عهّٛ، ط

 –انشارلح، إحراء نهُشر ٔانتٕزٚع  –، يكتثح انجايعح 1إٌَ اإلدار٘، طد. دمحم لذر٘ دسٍ، انم-11

 .6117االردٌ، 

 . 1727د. عثذانفتاح دسٍ، انمإٌَ اإلدار٘ انكٕٚتٙ، دار انُٓضح انعرتٛح، تٛرٔخ، -11

ٔانتٕزٚع، ،دار َٛثٕر نهطثاعح ٔانُشر1د.يازٌ نٛهٕ راضٙ،أصٕل انمضاء اإلدار٘،ط-16

  6112انعراق،

، يكتثح َاَسٙ تذيٛاط، يصر 1عهٙ كايم، شرعٛح انعمٕتاخ انتأدٚثٛح نهًٕظف انعاو، طد. -13

6112. 

عثذانردًٍ َٕرجاٌ األٕٚتٙ، انمضاء اإلدار٘ فٙ انعراق، دار يطاتع انشعة، ب خ يكاٌ انُشر -18

1722 . 

 .1721،ب خ دار انُشر، تغذاد، 1د. شاب تٕيا يُصٕر، انمإٌَ اإلدار٘، د-12

دًٛذ دأد انذنًٛٙ، انرلاتح انمضائٛح عهٗ يثذأ انتُاسة فٙ انمراراخ اإلدارٚح انتأدٚثٛح، دار دساو  -12

.6161انجايعح انجذٚذج، األسكُذرٚح، 
  

 .6117، يُشأج انًعارف، االسكُذرٚح، 1د. طارق انجٛار، انًالئًح األيُٛح، ط-12 

  حاَٛا: انرسائم ٔاألطارٚخ:

عهٗ يثذأ انتُاسة فٙ انجساءاخ انتأدٚثٛح، رسانح ياجستٛر، فتٛتٙ صفاء، انرلاتح انمضائٛح  -1

 . 6118 -6113يمذيح انٗ كهٛح انذمٕق ٔانعهٕو انسٛاسٛح، جايعح دمحم خٛضر، 

عثذانعانٙ دادح،انرلاتح انمضائٛح عهٗ انسهطح انتمذٚرٚح نإلدارج،رسانح ياجستٛر، تجايعح  -6

 6112-6118دمحم خضٛر تسكرج،

نعمٕتح انتأدٚثٛح فٙ انمإٌَ انعرالٙ، اطرٔدح دكتٕراِ يمذيح انٗ دمحم صثاح عهٙ، تمذٚر ا -3

 . 6112كهٛح انذمٕق، جايعح عٍٛ شًس، 

سًاح فارج، انتٕجّ انذذٚج نمضاء اإلنغاء: رلاتح انتُاسة، رسانح ياجستٛر يمذيح انٗ كهٛح  -8

 3. 6112انذمٕق ٔانعهٕو انسٛاسٛح، جايعح تاجٙ يختار عُاتح،

ٍٛ، انرلاتح عهٗ انسهطح انتمذٚرٚح نإلدارج فٙ َطاق انمضاء اإلدار٘، تّ رٍٔٚ عهٙ دمحم اي -2

 . 6112رسانح ياجستٛر يمذيح انٗ كهٛح انمإٌَ، جايعح انسهًٛاَٛح، 

دمحم صثاح عهٙ، تمذٚر انعمٕتح انتأدٚثٛح فٙ انمإٌَ انعرالٙ، اطرٔدح دكتٕراِ يمذيح انٗ  -2

 .6112كهٛح انذمٕق، جايعح عٍٛ شًس، 

فٕزٚح، انتُاسة تٍٛ انخطأ انتأدٚثٙ ٔانعمٕتح انتأدٚثٛح فٙ انٕظٛفح انعًٕيٛح فٙ تعهٙ شرٚف  -2

انتشرٚع انجسائر٘، رسانح ياجستٛر يمذيح انٗ كهٛح انذمٕق ٔانسٛاسٛح، جايعح انذاد نخضر _ تاَتح 

 ،_6113-6118.
 

 

يمذيح ساكر َافع، اإلشتران فٙ انجرًٚح فٙ انمإٌَ انجسائر٘ ٔانًمارٌ، رسانح ياجستٛر  -4

 . 6118-6113تسكرج،  –انٗ كهٛح انذمٕق ٔانعهٕو انسٛاسٛح، جايعح دمحم خٛضر 

 انمٕاٍَٛ ٔانًتٌٕ: 

 انًعذل.  1771( نعاو 18لإٌَ اَضثاط يٕظفٙ انذٔنح رلى )  -1

 حانخا: انثذٕث:

عثذانعانٙ دادح ٔ أيال ٚعٛش تًاو، انرلاتح عهٗ تُاسة انمرار اإلدار٘ ٔيذهّ فٙ دعٕٖ  -1

ذج يُشٕر فٙ يجهح انًُتذٖ انمإََٙ، انعذد انخايس، جايعح دمحم خضٛر، سكرج، تذٌٔ سُح اإلنغاء، ت

 انُشر.

دراسح  –عثذهللا ريضاٌ تُُٛٙ، انغهٕ فٙ انجساء انتأدٚثٙ ٔأحرِ عهٗ انمرار اإلدار٘  -6

 . 6112يمارَح، تذج يُشٕر، يجهح انعهٕو انمإََٛح ٔانشرعٛح، كهٛح انمإٌَ، جايعح انسأٚح، 


