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 ممخص:ال

مسا ال شظ ؼيو أف العالقة الػضيؽية بيغ السػضف واإلدارة ليدت أبجية، وإنسا 
البج أف تأتي المحطة التي تشتيي فييا ىحه العالقة إذا تحققت أسباب معيشو ال يدتصيع 

 العالقة الحياد عشيا. اشخف

وتتشػع ىحه األسباب بيغ ما يقع بقػة القانػف وبيغ ما يتصمب تجخل اإلدارة 
و بتػؾيع عقػبة الفرل مغ الخجمة كجداء عمى مخالفة جديسة ارتكبيا أ ،داري إبقخار 

 السػضف.

وتشاولت ىحه الجراسة مػضػعا عاما مغ مػضػعات الػضيفة السجنية وىػ 
ترػر الػضيفة  شارحة وبيشت الجراسة، ػضف العسػمي في القصاع العاـإنياء دور الس

وقج  ،في تعييغ السػضفيغ العسػمييغ والذخوط الػاجب تػافخىا ،والسػضف العاـ ،السجنية
  ركدت ىحه الجراسة عمى األسباب القانػنية واإلدارية، بسا في ذلظ إنياء الخجمة العامة.
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Abstract: 
There is no doubt that the functional relationship between 

employee and management is not eternal. Instead, the moment must 

come when this relationship ends, if certain causes are fulfilled that 

both parties cannot avoid. 

These reasons vary between what occurs by force of law and 

what requires the intervention of the administration by an 

administrative decision or the imposition of the penalty of dismissal 

from service as a penalty for a grave breach committed by the 

employee. 

This study dealt with a topic on substantive topics, namely the 

completion of the role of the public employee in the public sector. The 

study indicated to explain the civil position and public servant that 

must be available. In recruiting public officials. This study focused on 

legal and administrative causes, including the end of public service. 
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 :المقجمة

تعتبخ الػضيفة العامة قجيسة ومػجػدة مشح نذػء الجولة، إذ ال يترػر وجػد 
دولة دوف وجػد السػضفيغ العسػمييغ، لحلظ مغ الػاجب عشج تعيييغ السػضفيغ اختيار 

 قػمػا باألعساؿ السػكمة ليع عمى أكسل وجو.يفخاد لندب مغ األزل وصاحب الكفاءة األفاأل
دارية عشج تعييغ أي مغ السػضفيغ في الجياز وبحلظ يجب عمى الجيات اإل

داري الحكػمي أف تمتـد بتصبيق مبجأ الكفاءة وعجـ استخجاـ الدمصة السسشػحة اإل
ف الجوؿ واجيت الرعاب مشح أل ؛لتحقيق مكاسب شخرية ومشافع خاصة في التعييغ

 الكفاءة والججارة. دوف وقت شػيل بتعييغ السػضفيغ 
يبجأ السػضف في القصاع العاـ أو الخاص خجمتو شػاعية ودوف إكخاه مغ 
أحج، وفق السبادئ العامة في ىحا الرجد، مثل مبجأ اعتبار العسل مذاركة وخجمة، 

حخية العسل وانتياء خجمة  ،افوالحي ورد ذكخه في اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلند
السػضف في الػحجة الحكػمية وتحػيمو لمعسل في القصاع الخاص أو العكذ ال يعشي 

ألف العسل في القصاعيغ العاـ والخاص في خجمة الجولة، أما  ؛تػقفو عغ خجمة بمجه
بالشدبة لفرل السػضف، فال يتع ذلظ وفًقا لخغبة السػضف، ولكغ وفًقا إلجخاءات 

اإلعاقة و أ، الفرل وأ ،محجدة، سػاء كاف إنياء الخجمة سبب االستقالةوضػابط 
 الرحية أو التقاعج. 

 :أهمية الجراسة
تأتي أىسية مدألة إنياء خجمة مػضف عاـ في قصاع الجولة مغ الشاحية   

مػقًعا ميًسا يعج دراسة ىحا السػضػع  فإف سغ الشاحية الشطخيةف ،الشطخية والعسمية
مغ القزايا ذات الرمة التي ال تقترخ عمى أي جدء معيغ مغ حياة  لسعالجة العجيج
وىحا يعشي أف الجراسة ال تأخح في االعتبار السبادئ األساسية لمػضيفة  ،السػضف العاـ

يحتاج الباحث إلى تػضيح مفيػـ الػضيفة العامة، و لسخاعاة أىسية البحث، ؛ العامة
 شبيعة العالقة بيغ السػضف والجولة.و  ،وكحلظ الذخوط التي يحتاجيا السػضف العاـ
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 :ف الجراسةهج

تػحيج أسباب إنياء الخجمة وفحز الذخوط العامة إلى  تيجؼ الجراسة
 وعالقاتيا التعاقجية بيغ السػضف العاـ واإلدارة.، والخاصة لتعييغ السػضف العاـ

 :مذكمة الجراسة

ػبات والعخاقيل التي واجيت الباحث خالؿ فتخة الجراسة رعف مغ بيغ الإ  
لى بعس السخاجع الستعمقة بالجراسة، كالقخارات الرادرة عغ الجيات إصعػبة الػصػؿ 
 القزائية اإلدارية.

 :البحثمنهج 

استخجـ الباحث السشيج الػصفي والتحميمي الحي ييجؼ إلى وصف ضاىخة 
أو مجسػعة مغ الطػاىخ كسا ىي في الػاقع وتسثيل  ،أو إدارية ،أو بذخية ،اجتساعية

 جسيع العػامل والستغيخات التي تمعب دوًرا ميًسا فييا.

شيج التحميمي عمى تحميل السعمػمات التي جسعيا الباحث مغ سويعتسج ال
 ومغ مرادره السيجانية ووضع الحمػؿ السشاسبة لحلظ. ،مرادرىا السكتبية

 :مرطمحات الجراسة

تشاط بالسػضف ألدائيا وفق تعميسات الشطاـ  الػاجبات التيمجسػعة لعامة، ػ الػضيفة ا
 أخخى.قخارات إدارية و وأي تذخيعات 

كل مغ يداىع في إدارة خجمة عامة تجار بذكل مباشخ، يتع تعييشو ػ السػضف العاـ، 
 في وضيفة دائسة ويذغل درجة داخمية ضسغ فخيق اإلدارة العامة.

عالف لإلدارة بقرج إحجاث آثار قانػنية عمى األفخاد صادر عغ إ  ػ القخار اإلداري،
 سمصة إدارية في شكل تشفيحي، أي بصخيقة تؤدي إلى التشفيح السباشخ.
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 :لمجراسة العاماإلطار 

، ويتزسغ والسػضف الػضيفةتشقدع الجراسة إلى قدسيغ، يتشاوؿ األوؿ مفيػـ 
، والثاني السصمب األوؿ التعخيف بالػضيفة والسػضف الحكػمي السػضػع مصمبيغ،

 . الذخوط الػاجب تػافخىا بتعييغ السػضف

، والجراسة مقدسة نياية خجمة السػضفالباحث ؼيو الثاني فقج تشاوؿ  القدعأما  
اإلدارية  القخارات، والثاني السصمب األوؿ األسباب القانػنية إلى مصمبيغ، حيث تشاوؿ

 .السػضفجمة خ السشيية
 المبحث األول

الحكهميمفههم الهظيفة والمهظف   

القانػنية التي يسارسيا السػضف  الػضيفة العامة ىي مجسػعة االختراصات  
لتحقيق الرالح العاـ، ونطخًا ألىسية الػضيفة العامة فقج حطيت باىتساـ مذخعي الجوؿ 
لتحقيق التػازف بيغ مرمحة السػضف الخاصة ومرمحة الجولة العامة، ووضع القػاعج 

 العامة لذغل ىحه الػضائف.

وتتزسغ مجسػعة  الػضيفة العامة: ىي كياف قانػني تجيخه الحكػمة،  
ػليات التي تفخض واجبات محجدة عمى شاغميا مقابل التستع بحقػؽ ئالػاجبات والسد

 (1) وىػ ما يدسى بحقػؽ وواجبات السػضف العاـ. معيشة،

 المطمب األول

 الحكهميالتعريف بالهظيفة والمهظف 

يتصمب تعخيف الػضيفة العامة والسػضف اإلشارة إلى معشى كل مشيسا، وقج 
انقدع عمساء اإلدارة العامة إلى قدسيغ رئيدييغ لتحجيج السعشى االصصالحي لمسػضف 

 (.2)ا مػضػعي ا، وقدع يتجو اتجاىاشكميا اتجاىيتجو قدع ، العاـ
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أنيا مجسػعة مغ الػاجبات القانػنية بيعخؼ الػضيفة االتجاه السػضػعي:   
معيشة مغ أجل السمدمة التي يجب أف يسارسيا شخز مختز ومحجد وفق شخوط 

    تحقيق الشفع والرالح العاـ.

مجسػعة مغ األشخاص الحيغ يعسمػف نيا بأاالتجاه الذكمي الػصفي: يعخفيا         
ومغ ىشا فإف السعشى يشرب عمى األفخاد والشطاـ القانػني الحي  ،لخجمة السخافق العامة

 يشطسيع دوف مخاعاة لمػضائف السحجدة ليع.

ليات ئػ ىي الػاجبات والسدومسا تقجـ ُيسكغ تعخيف الػضيفة العامة عمى أنيا   
مقابل التستع بحقػؽ السمقاة عمى عاتق السػضف وفقًا لمقػانيغ واألنطسة، أو بالتفػيس 

 .(1) العسلومدايا 

السياـ والػضائف التي تحجدىا وُتعخؼ أيزًا الػضيفة العامة عمى أنيا:   
أو  ،لمسػضف بأدائيا وفقًا ألحكاـ المػائح وغيخىا مغ القػانيغ الرالحيةصاحبة  الجية

 .(2) الػضائفليات السختبصة بيحه ئػ سدأو القخارات اإلدارية، والرالحيات وال ،األحكاـ

 كياف نطامي قانػني تابع لمجية الحكػميةوعخفت الػضيفة العامة بأنيا:   
تفخض التدامات معيشة عمى شاغميا ليات التي ئػ يتزسغ مجسػعة الػاجبات والسد

 .(3)مقابل التستع بحقػؽ ومدايا العسل

مفيػـ السػضف العاـ فقج اختمف فقياء القانػف اإلداري حػؿ بياف مفيـػ أما   
لى إلى آخخ، ومغ مخحمة إختمف تعخيف السػضف العاـ مغ نطاـ االسػضف، كسا 

 .  (4)ادية أخخى داخل كل دولة، حدب التػجييات الدياسية واالقتر

وتكسغ أىسية تعخيف السػضف العاـ في تحجيج العشاصخ التي يجب تػافخىا   
نو أوبحلظ عخؼ السػضف الحكػمي عمى فخاد، إلسباغ صفة الػضيفة العامة عمى األ

أجل  مغ يرجر بحقو قخار مغ الدمصة العامة لمعسل بخجمة مخفق تجيخه الجولة، ومغ
 : يجب مخاعاة ما يمي عاًما، حكػمياً  اعتبار الذخز مػضًفا
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 .السداىسة في إدارة مخفق مسمػؾ لمجولةػ 1

 .أف تكػف السداىسة في إدارة السؤسدات العامة بالسػافقة عمى تعييغ السػضفػ 2

 .دائع في أحج مخافق الجولة غل مشرب  ش  ػ 3

الذخز السكمف بعسل كسا عخؼ  فقياء القانػف اإلداري السػضف العاـ بأنُو: 
 (.1)أو شخز مغ القانػف العاـ  ،خجمة مخفق عاـ تؤديو الجولة دائع في

أي شخز يمتـد بأداة قانػنية بخجمة عامة كسا عخفو البعس اآلخخ بأنو:   
 (.2) يجيخىا شخز وششي مغ بيغ أشخاص القانػف العاـ بالػسائل السباشخة.

ىا ؤ استيفايخى الباحث أف العسل بخجمة مخفق عاـ ليذ مغ العشاصخ التي يجب و 
، وإنسا يكػف السػضف العاـ كحلظ، وإف حتى يحرل العامل عمى وضع الػضيفة العامة

 شخاص القانػف العاـ.أحجى السخافق العامة في الجولة أو أحج إكانت الػضيفة 

 مفههم الهظيفة والمهظف: الفرع األول

، لكغ الفقو عخفيا عمى أنيا: ال يػجج تعخيف مانع جامع لمػضيفة العامة  
ويصمق عمى أحج  محجدة، نذصةأويتكػف مغ مجسػعة  الجولة، يجيخ مخافققانػني  نطاـ

 (.3) عسػمييغ يغمػضف عشاصخىا

 :مشيا ،ىشاؾ أنػاع مختمفة مغ الػضائف العامة

 ػ الػضيفة الجائسة: ىي الػضيفة التي تتصمب عساًل غيخ محجد في وقت معيغ.1

فتخة محجدة وتشتيي لالػضيفة السؤقتة: ىي التي تتصمب ؾياـ السػضف بعسل ػ 2
  .يجادىا لعسل معيغإتع يو أ ،يػقت

اًل عغ أداء السياـ السجرجة في ئػ يتع شغل الػضيفة عشجما يكػف السػضف مدػ 3
 .إشار معخوؼ لو
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ي أما إذا وججت الػضيفة، وأنذئت بشز معيغ، ولع يتع تعييغ مػضف لسمئيا ألػ 4
 سبب مغ األسباب، فإنيا تدسى شاغخة.

يكػف عسػمًيا، يجب أف يتع تشفيحه في الجوائخ و ولكي يتدع العسل بصابعو العاـ 
واألجيدة الحكػمية، وأف يكػف ذا شابع حكػمي، وىحا ما يسيده عغ العسل الخاص 

 الحي يقػـ بو القصاع الخاص.

فقط ؼيسا يتعمق بأدوار وقج أخفى بعس الفقو القانػني الرفة العسػمية، ليذ 
وزارات الجولة واإلدارة العامة، ولكغ أيًزا بذأف أدوار السؤسدات العامة، حيث إنيا 
تخجـ أغخاًضا عامة وتسارس قجرات عامة ذات شبيعة حكػمية، باإلضافة إلى ذلظ. 

ال يسشع قانػف أو الئحة خاصة مغ  مغ أجل إقامة الجولة، وإخزاع ىحه السؤسدات،و 
في اإلدارات، اعتبار وضائفيا عامة، وبالتالي فإف الػضيفة العامة تذسل جسيع العامميغ 

 (.1)عسػمييغ مػضفيغ  اجسيعً  ف وبحلظ يربحػ 

عمى أنو: الذخز الحي  عخؼفقج ؼيسا يتعمق بتعخيف السػضف في القانػف، 
تجار مباشخة مغ قبل الدمصات السخكدية  أوكمت إليو وضيفة قائسة في خجمة السؤسدة،

 (.2)السخافق أو السحمية أو سمصات إدارة 

مغ التعخيفات الدابقة أوضح الباحث أف القانػف يؤكج أف ىشاؾ عشاصخ معيشة 
وىي خجمة  ،يجب أف تكػف مؤىمة لذخز ما لمػصػؿ إلى وضع السػضف العاـ

ف يرجر قخار بتعييغ أو  ،وأف السؤسدة العامة مسمػكة لمجولة أو إحجى وكاالتيا ،دائسة
 السػضف مغ الجية اإلدارية صاحبة االختراص.

 عالقة المهظف باإلدارة: الفرع الثاني

 العالقة بيغ السػضفعغ  كاف الدؤاؿ ،بيغ الدػابق القزائية والعجالة اإلدارية
، وبالتالي مخاأل بف الخابصة ىي تعاقجية في غالأاالعتقاد الدائج سابقًا ألف  ؛دارةواإل

دارة عغ شخيق السجالذ لدياسية: وىي رقابة الخأي العاـ عمى أعساؿ اإلاالخقابة 
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(، وعادة ما تكػف ىحه الخقابة مشرػصًا عمييا في دساتيخ الجوؿ، )البخلسانات الشيابية
ليذ  ترجي إحجى صتيغ التذخيعية والتشفيحية واف اليجؼ مغ ىحه الخقابة بيغ الدم

نسا اليجؼ ىػ تحقيق التعاوف إماميا مػقف الخرػمة، و أالدمصتيغ لألخخى ووقػفيا 
لى إوالتشديق بيشيسا لزساف تشفيح القػاعج الجستػرية وحدغ تصبيقيا، فيي تيجؼ أيزا 

والكذف عغ األخصاء التي تحجث أثشاء  ،سيخ السخافق العامة بانتطاـ واضصخاد تأكيج
لى الػزيخ إذلظ لتقػيع سيخ ىحه السخافق، وتتسثل ىحه الخقابة في الدؤاؿ الحي يػجو 

و التحقيق الحي يتع عغ شخيق أو عغ شخيق االستجػاب أعغ شخيق رئيذ الػزراء 
 .لجشة تذكل لحلظ األمخ

العالقة التعاقجية القائسة  األمخ كعالقة تشطيسية وفقا لمقػانيغ والمػائح ألفحدع 
ىحا ال يختمف عغ نطخائو مغ  عالقة تعاقجية، بالجية االداريةعمى عالقة السػضف 

القصاع الخاص، ويترف ىحا ا العقج عشجما يقػـ السػضف بعسل مادي، وعقج وكالة 
عشجما تكػف ثقة العسل بالشدبة ليع عساًل قانػنًيا. والتدامات كال الصخفيغ وبالتالي 

 (.1)الخاص او متعاقج آخخ في القانػف ػضف يكػف بسخكد شخري مثل أي مقاوؿ الس
أدى االعتخاؼ بحق اإلدارة في التغييخ والتصػر إلى أف العالقة بيشيا وبيغ   

السػضفيغ ىي عالقة تشطيسية، مسا يعشي أف السػضف في وضع تشطيسي يشطسو 
 (. 2) العاـوالمػائح السشطسة لمعسل  القانػف 

 

 المطمب الثاني

 تعيين المهظفلالذروط الهاجب تهافرها 

وقف عالقة السػضف تشجرج مشاقذة شخوط تعييغ السػضف بالشطخ إلى أف 
ف عجـ االلتداـ بيحه الذخوط أو ، قػيا بيحه الذخوط مجتسعةيختبط ارتباًشا  بالخجمة

زا وجػد اشتخاشات تترف يأكعجـ وجػد الكفاءة، و  ،إلى إنياء الخجمة يؤدي
   بالعسػمية لتعييغ السػضف، ووجػد شخوط خاصة تتعمق بالتعييغ.
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 المهظففي االشتراطات الهاجب تهافرها : الفرع األول

نطسة السقارنة، حيث تسمي القػانيغ ىحه الذخوط متصابقة تقخيًبا في معطع األ  
 تفحجد ،والمػائح تػافخ مجسػعة متشػعة مغ الذخوط ليؤالء السخشحيغ لمػضيفة العامة

مغ قانػف  4والسادة  ،ـ2113( مغ قانػف الخجمة العامة األردني لعاـ 43) ادةم
 :الخجمة العامة الدعػدي الذخوط الػاجب تػافخىا لتػلي الػضائف العامة، ومشيا

جشدية الجولة قخرت الدمصة التذخيعية األردنية أف أي شخز يعيغ في أي  -أوالا 
فقخة )أ( مغ قانػف  43ووفًقا لمسادة (، 1)مشرب عاـ يجب أف يكػف أردنًيا 

ـ ونطاـ الخجمة العامة الدعػدي، فقج ثبت أف  2113الخجمة السجنية لدشة 
كل مغ يذغل وضيفة عامة يجب اف يكػف سعػدًيا، ولع يسيد الشطاـ بيغ 
مغ يحسل الجشدية األصمية أو مغ حرل عمييا بعج ذلظ وفق نطاـ 

 .الجشدية الدعػدية

ف يكػف قج بمغ الدغ أخط في كل مغ يخشح لمعسل بالػضيفة العامة يذت -اثانيا 
 (.2) السصمػبة نطامًا، وقادرًا عمى تحسل تبعات العسل عشج نذخ قخار تعييشو

ولكي  ،المياقة البجنية لكي يتسكغ السػضف العاـ مغ التعامل مع عبء عسمو -اثالثا 
خاؿ  مغ األمخاض التي و يجب أف يتستع بجدع سميع  يكػف فعااًل في األداء

 (.3) عاقة أداء العسلإ لى إيسكغ أف تؤدي 

، ويذتخط وشبيعتيا الػضيفة الجدسانية حدب نػعقج تختمف درجة المياقة 
أي شخز معيغ في أي  "أف  ردنياأل/ج( مغ نطاـ الخجمة 43الشطاـ في السادة )

عاقتو مغ إ لى إالتي تؤدي واإلعاقة مشرب عاـ خالًيا مغ األمخاض الجدجية والعقمية 
لع تكغ  إذاصحاب ذوي االحتياجات الخاصة أالؿياـ بػاجبات الػضيفة مع إجازة تعييغ 

وىحا  ،لو ما لع يخد ما يسشع ذلظ السسشػحةعاقة تسشعو مغ الؿياـ بالػاجبات اإل
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 (.4)الدعػدي يزا بشطاـ الخجمة السجنية أمشرػص عميو 
ف يكػف حدغ الديخة والدمػؾ )الرالحية األخالؾية(، ويعج حدغ الدسعة مغ أ -ارابعا 

وبجوف ىحه الذخوط الزخورية التي تتصمبيا أنطسة الخجمة السجنية في السػضف العاـ، 
 يكػف أاليذتخط بسغ يرجر قخار بتعييشو " و الرفة ال ثقة بذخز السػضف العسػمي،

 28ي الالئحة التشفيحية الدعػدية بالسادة وىحا ما وججناه ف ،و جشحةأبجشاية  امحكػم
 (.1) كل مغ يعيغ بػضائف الجولة العامةوالتي تػجب تػافخ شخوط ب

الكفاءة العمسية: فالذخز السعيغ في مشرب عاـ يذتخط أف يكػف حاصاًل  -اخامدا 
ليكػف مؤىاًل عمسًيا  ؛عمى السؤىالت العمسية السصمػبة لجخػؿ الػضيفة التي يخشح ليا

 ردنياأل/ىػ( مغ نطاـ الخجمة 43ونجج نز السادة) ،وصالًحا لسياـ تمظ الػضيفة
لمسػارد البذخية في  ة/أ( مغ الالئحة التشفيحي33وكحلظ السادة ) السؤىل العمسي،بتػافخ 

 .ايكػف السػضف مؤىالً عمسيا وعسمي  أف عمى الخجمة العامة الدعػدية ترت أيزا وزارة 

 حقهق المهظف العام وواجباته الهظيفية: الفرع الثاني

تتعجد حقػؽ السػضف العاـ الشاتجة عغ مسارستو لمػضيفة العامة، كسا يمـد   
ف ىحه الحقػؽ دائسة التعجيل والتغييخ مغ الجيات السخترة، وبحلظ عمى أالتشبيو 

، والقدع الثاني، لى قدسيغ رئيدييغ: األوؿ، الحقػؽ الساليةإيسكغ تقديع ىحه الحقػؽ 
 الحقػؽ غيخ السالية، وذلظ عمى الشحػ اآلتي: 

الحقػؽ السالية، وتتسثل ىحه الحقػؽ في جسيع السدايا السالية السقخرة  :القدم األول
و تعػيزات، أ ،و مكافآتأ ،بجالت وأ ،و عالواتأ ،راتباً لمسػضف العاـ، سػاء كانت 

 (.2وذلظ عمى الشحػ اآلتي: )
لقاء  -كل شيخ -الخاتب، وىػ السبمغ الحي يحرل عميو السػضف دورياً  -أوالا 

 العسل الحي يؤديو، ويتع صخؼ الخاتب مغ تاريخ مباشخة السػضف لمعسل.
: عبارة عغ مبمغ مالي يزاؼ إلى الخاتب السجفػع لمسػضف العالوة :اثانيا 
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يػجج مشيا حيث ، وتختمف ويتغيخ بحدب االحتياجات السعيذيةويتزاعف 
 العسل إذاوعالوة صعػبة  ،ضاؼيةواإل ،ساسيةوالعالوة األ ،العالوة العائمية

وكحلظ وجػد السػضف بسكاف  ،كاف العسل بصبيعتو ؼيو نػع مغ الرعػبة
-19ونرت السػاد ) ؼيزاؼ لو السبمغ السالي عمى الخاتب، ءو ناأ ،بعيج
كسا نرت ( مػغ نطػاـ الخجمػة السػجنػية األردني عمى ىػحه العالوات، 26

عميو الالئحة التشفيحية لشطاـ الخجمة السجنية الدعػدي في الالئحة التشفيحية 
 (. 17/1و 2/17)

، وىي ال تحدب مغ الخاتب األصمي، لكشيا شارئة، الحػافد والسكافآت :اثالثا 
السمقى عمى العسل ب تتعمقعطيسة  عساالأ وتتعمق بالسػضفيغ الحيغ يقجمػف 

أو كتاب  ،أو تقجيع دراسة ،بتقجيع بخاءة اختخاع ، مثل ؾياـ السػضفكاىميع
  (.1)نجاز نتج عشو تػفيخ في السراريف العامة إو أ ،عغ عسمو

قزاء الفتخة الدمشية التي يدتحق السػضف الستقاعج راتبًا تقاعجيًا بعج  -ارابعا 
مغ العير الكخيع بعج  السػضف حتى يتسكغ يحجدىا الشطاـ في الخجمة،

ىسية كبيخة أ  ىردني والدعػدي قج أولبمػغو سغ الذيخػخة، والسذخع األ
عمق بالزساف والتقاعج بسا يحقق تنطسة والقػانيغ التي تمغ األ اوأصجر كثيخ 

 (.2)السرمحة العامة 

الحقػؽ غيخ السالية، فيي تتعجد في األنطسة القانػنية بالشدبة لمسػضف  القدم الثاني:
 جازات، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:واإل ،التخؾية :ومشيا ،لعاـا

لى الجرجة األعمى مشيا إالتخؾية، وىي نقل السػضف مغ الجرجة التي يذغميا  -أوالا 
لحقػؽ التي تجسع بيغ الحق السالي افي الدمع الػضيفي، وتعج التخؾية مغ 

دبي، كسا تعج التخؾية مغ الحػافد التي تسمكيا اإلدارة لحث السػضف واأل
و مذخؼ أعمى بحؿ السديج مغ الجيج بيجؼ تعجيل مخكده القانػني كخئيذ 

  (.3) .لمػضيفة التي كاف يذغميا
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جازات مغ الحقػؽ السقخرة لمسػضف العاـ، وتعخؼ جازات، وتعتبخ اإلاإل :اثانيا 
يدسح فييا لمسػضف بالػياب عغ العسل نطامًا، " السجة التي : نياأعمى 

ف السػضف ال يسكشو االستسخار في وتجخل في حقػؽ وحػافد السػضف، أل
 (.4مسارسة الػضيفة بجوف راحة أو إجازة )

 

 المبحث الثاني

 نهاية خجمة المهظف

سباب يكػف ألىشاؾ أسباب كثيخة إلنياء خجمة السػضف العاـ، بعزيا 
 :ؼيسا يميعخض ذلظ شاآلخخ بقخار إداري، وأخخى بقخار تأديبي، وسقانػنية، والبعس 

 

 المطمب األول

 األسباب القانهنية

وىػ فقجاف  األسباب،تشتيي الخجمة العامة لمسػضفيغ بسجخد إثبات أحج   
وسػء  الػضيفة،وفقجاف  العسل،والفرل مغ  الخجمة،وبمػغ الدغ القانػني إلنياء  الجشدية،

  ، وفي الشياية وفاة السػضف.البجنية، والفرل بقخار تأديبيالمياقة فقجاف و  الرحية،الحالة 

 االنتهاء لفقجان الجندية: الفرع األول

الجشدية تعخؼ عمى أنيا: ارتباط قانػني وسياسي بيغ فخد ودولة معيشة، 
 (.1)وبسػجبيا يربح ذلظ الذخز أحج السػاششيغ الحيغ يذكمػف شعب الجولة 

بل  ،غايةفيحه ليدت  العالقة،متبادلة لصخفي  تشذئ التداماتبسا أف الجولة 
حساية الحقػؽ والحخيات األساسية لمفخد داخل وخارج الجولة في تبادؿ الخزػع لوسيمة 
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وىػ الػالء الحي تفخضو  وروحي،والػالء ألناس مختبصيغ بالجولة بخباط اجتساعي 
تشتيي  الجشدية كحالةػ فقجاف والسيع بالشدبة لشا ى الدياسي،حاجات تكػيغ السجتسع 

/أ( الحالة التي يفقج فييا السػاشغ 18السادة ) ورد فيقج ففييا الخجمة العامة لمسػضف. 
ذا وججت ىحه الحالة إف ،جشديتو األردنية في حالة انتدابو بخجمة عدكخية لجولو أخخى 

( فقخة )ب( 13وكحا حجدت السادة رقع ) القانػف،ردنية بسػجب د جشديتو األيفقج الفخ 
إسقاط  مغ الجية السخترةيجػز بقخار " : التي جاء بيا مغ نطاـ الجشدية الدعػدي

حالة عسمو في القػات السدمحة لحكػمة أجشبية دوف ب عغ الدعػديالجشدية الدعػدية 
 (.2خادـ الحخميغ الذخيفيغ )مػافقة مدبقة مغ حكػمة 

 ن القانهنيةبمهغ الد: الفرع الثاني

، وا عقمًيا وجدجًيا عغ أداء واجباتمعيشة عاجدً  ايربح السػضف العاـ الحي يبمغ سش
عشج بمػغو العسخ السحجد لمػصػؿ إلى تحقيق  الشطاـ مع السػضفألف الخابصة تشتيي بقػة 

الشفع العاـ والخاص مغ خالؿ فتح الباب لسجسػعات الذباب الحيغ يحتاجػف إلى عسميع 
 (.1)عمى الؿياـ بالعسل بالذكل الرحيحىع أكثخ قجرة ذىشيًا وبجنيًا و 

 العزل من الهظيفة: الفرع الثالث

غيخ  أـعية ا شػ كاف أسػاء  داريةاإل السػضف بالػضيفة نياء عالقةإيعشي و  
 ، وىي:بحاالتالسػضف  ويعدؿ، (2عية )ا شػ 

بالكخامة مثل عشج إدانتو مغ قبل محكسة مخترة بجخيسة أو جشحة مخمة ػ 1
أو االستثسار في  ،أو سػء الشية ،أو التدويخ ،أو الدخقة ،أو االختالس ،الفداد

 أو أي جخيسة أخخى.، أو شيادة الدور ،السشرب

 ػ إذا حكست عميو محكسة بالدجغ مجة تديج عمى سشة الرتكابو جشاية أو جشحة.2

 ػ عشجما يرجر قخار مغ المجشة التأديبية بعدلو عغ العسل.3
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الهظيفةفقج : الفرع الرابع  

يحطخ عمى السػضف تخؾ الػضيفة بسحس إرادتو، وحتى إذا تقجـ بصمب 
نو يكػف إلكغ إذا تخؾ وضيفتو ف ،االستقالة، فعميو االستسخار في وضيفتو حتى يتع قبػليا

ويسكغ لإلدارة تحسيمو السدؤولية عغ ىحا التػقف غيخ  ،بالتداماتو السيشية قج أخل
  (.1وىي: ) بحاالت،ويعتبخ السػضف فاقجا لػضيفتو  ،السبخر

 .خخى ولع يشفح ذلظ ولع يباشخ العسلأو نقمو لػضيفة أصجور قخار بانتجابو  -والا أ

و امتشع عغ أ ،و مدػغ شخعيأ ،تغيب السػضف عغ عسمو دوف عحر مذخوع -اثانيا 
  .الؿياـ بػاجباتو الػضيؽية

 جازة.انتياء فتخة اإلعجـ حزػر السػضف لعسمو بعج  -اثالثا 

 عجم المياقة الرحية: الفرع الخامس

يجب فإنو ومغ ثع  ؛المياقة الرحية شخط مغ شخوط تػلي الػضيفة العامة  
ف شخط المياقة أال إف يتػافخ ىحا الذخط في السػضف شػاؿ شغمو لمػضيفة العامة، أ

نو يعج شخشا لالستسخار بيا، لحلظ أالرحية يعتبخ شخشًا لاللتحاؽ بالػضيفة، كسا 
عفاء السػضف مغ شخط المياقة الرحية عشج تػلي الػضيفة العامة، وذلظ بقخار إ يجػز 

عفاء يشرب عمى الحاالت التي يؤثخ فييا ف اإلأمغ الدمصة السخترة، ومغ البجييي 
 (.2عجـ المياقة الرحية في الؿياـ بػاجبات الػضيفة )

 العام فرل المهظف: الفرع الدادس
لى حجوث إبدبب خصأ أرتكبو السػضف أدى  العسليكػف الفرل مغ   

 لمسػضف الحكػميضخار كبيخة في العسل، وعميو يعتبخ الفرل مغ العسل أمخًا يديء أ
عشج بحثو عغ عسل ججيج، مسا يزصخ بعس األشخاص الحيغ  وويكػف عائقًا أمام

  (.1ججيج إخفاء ىحه الحؿيقة )ميع لعسل تعخضػا إلجخاءات الفرل مغ عسميع عشج تقج
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 : ، وىيحاالتال بإنو ال يجػز فرل السػضف إف وبحلظ
 و قجـ مدتشجات مدورة.أخخى، أشخرية  بانتحاؿ السػضف ؾياـثبت  إذاػ 1
 ،التعميسات الالـز اتباعيا لدالمة العسل ةتكخر مغ السػضف عجـ مخاعا إذاػ 2

في مكاف ضاىخ رغع التشبيو  ةف تكػف ىحه التعميسات مكتػبة ومعمشأبذخط 
 عميو شفاىًة.  

 ثبت ارتكاب السػضف لعسل نذأ عشو أضخار جديسة لمسػضف العاـ. إذاػ 3
 تغيب السػضف عغ العسل خسدة عذخ يػمًا دوف عحر رسسي. إذاػ 4
ضخار جديسة بالسخفق ذلظ أل وأدىسمو ع سخارأف السػضف أفذى أثبت  إذاػ 5

 العاـ.
 ة مخجرة أثشاء ساعات العسل.ػ تعاشي السػضف لساد6
السػضفيغ وكاف ذلظ االعتجاء  و أحجأاعتجاء السػضف عمى رئيدو  ػ إذا ثبت7

 .اجديس
ىجار الساؿ إ و أ ،، كأخح الخشػةثشاء العسلأػ ارتكاب السػضف لجخيسة جشائية 8

 العاـ.

 النهاية الطبيعية لمرابطة الهظيفية )الهفاة(: الفرع الدابع
ف تشتيي عالقة السػضف العامة بػضيفتِو، فقج تشتيي خجمة أمغ الصبيعي   

السػضف قبل بمػغو سغ التقاعج بالسػت، والسػت حق ومقجر ومكتػب عمى كل 
 ،و تعػيسأجل محجد بسيقات عشج هللا، وقج تتكفل الجولة عادًة بجفع مكافأة نداف، واألإ

 (. 1) ىلى صخؼ رواتب شيخية خاصة ألوالد السػضف الستػف  إباإلضافة 
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 المطمب الثاني  
 القرارات اإلدارية المنهية لخجمة المهظف

ف تشيي خجمة السػضف أتدتصيع اإلدارة في الحاالت الػاردة في الشطاـ   
يجب عمى السػضف العاـ و مغ أجل إعصاء الػضيفة العامة صفة الجواـ،  ،بقخار مشيا

الػضيفة الخسسية لدبب غيخ االلتداـ بالقػانيغ واألنطسة في مشربو وعجـ التغيب عغ 
 مذخوع نتيجة مخالفتو لمقػانيغ واألنطسة.

 االستقالة: الفرع األول
مغ مطاىخ انتياء الخجمة في الػضيفة العامة قبل  اتعج االستقالة مطيخً   

كساؿ السجة القانػنية لمتقاعج، ؼيقػـ السػضف بإرادتو بإبجاء رغبتِو في تخؾ الػضيفة إ
ف أ غيخؼيو إنياء خجمتِو،  الى اإلدارة شالبً إالؿ تقجيع شمب مغ خالعامة برفِة نيائية 

 ىحا الصمب ال يشتج أثخُه إال بعج  مػافقة جية اإلدارة عمى شمبو
وبشاًء عمى ما سبق، تعتبخ االستقالة عسمية إدارية تشفخد بأحكاـ خاصة، فيي 

ـ، كسا أن السػضف  يا ال تعشي انتياء خجمةال تعشي أنيا عسميو تعاقجية تشتيي بيا خجمة السػضف العا
بإرادة اإلدارة السشفخدة، فاالستقالة عسمية إدارية يثيخىا السػضف بصمب االستقالة، 

  (. 1) بقبػلياالحي ُيعتبخ سبب القخار  وتشتيي خجمتو بالقخار الرادر مغ جانب اإلدارة
وعميو فإف صفة السػضف لريقة بسقجميا، فإذا اعتبخ السػضف بعج تقجيع   

االستقالة وقبل السػافقة عمييا في ِحل مغ الؿياـ بالػاجبات الػضيؽية، فإنو يكػف قج 
/ب( 167(، أو يعتبخ فاقجًا لػضيفتو، كسا جاء في السادة )2لة )ءخالفيا ويدتحق السدا

نُو يجب أعمى ـ وتعجيالتو، 2113( لدشة 82رقع )مغ نطاـ الخجمة السجنية األردني 
لى حيغ تدمسِو القخار بقبػؿ استقالتو إف يدتسخ في الؿياـ بسياـ وضيفتو أعمى السػضف 

 خ  فاقجًا لػضيفتِو إلحكاـ الشطاـ.بِ تُ ع  ا ال إأو رفزيا و 
مجسػعة مغ الذخوط  ف ىشاؾإومغ خالؿ تحجيج مفيػـ االستقالة، ُيسكغ القػؿ 
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 خار االستقالة، وىي عمى الشحػ اآلتي:إلصجار ق
ساسيًا عشج ؾياـ السػضف بتقجيع شمب االستقالة مغ خالؿ أ، وتعج شخشًا الكتابةػ 1

 (.  3إثباتيا. )خصاب يقجمو، وذلظ لديػلة 
ف يكػف أف يكػف شمب االستقالة خاليًا مغ أي قيج أو شخط، بحيث يجب أػ 2

عمى شخط يفيج أف مػافقة السػضف  و يعمقأ ،شمب االستقالة غيخ مقتخف بقيج
وإال يعتبخ كأف لع يكغ،  عمى االستقالة يكػف مذخوشًا بتحقيق ىحا الذخط،

ف تخفس االستقالة نطخًا لعجـ ججية السػضف في تقجيع االستقالة، أولإلدارة 
ف ُيعبخ عغ رغبة حؿيؿية لجى السػضف في تخؾ أفصمب االستقالة يجب 

  .يفةالخجمة وإنياء عالقتو بالػض
ف تكػف االستقالة صادرة عغ إرادة حخة صحيحة خالية مغ العيػب، ولحا يجب أػ 3

ف يكػف شمب االستقالة صادرًا عغ رغبة صادقة مغ قبل السػضف وعغ أ
الة مغ خالؿ تخؾ الخجمة نيائيًا االستقفي محس اختياره ُيبجي ؼيو رغبتو 

لغاء قخار االستقالة إف يصمب أاألحػاؿ يدتصيع السػضف ىحه  ، وفي مثل(4)
كخاه ال يسكغ ترػر ف اإلأوالتعػيس عشو إذا كاف لو مقتزى، لحا فالسؤكج 

 (.1ال عمى السػضف مغ جانب اإلدارة وليذ العكذ )إ –ف وقع إ -حجوثو 

 لتقاعجإلى ااإلحالة : الفرع الثاني
 ةالقانػنيىػ قخار إداري تتخحه اإلدارة أو بصمب يقجمو السػضف إذا بمغ الدغ   

أو وصمت خجمتو إلى حج معيغ، ووفقًا ليحا القخار تشتيي عالقتو بالجية  ،لمتقاعج
 (.2:)ومغ شخوط اإلحالة لمتقاعج، عمى اف يتع تخريز راتب تقاعجي لو ،اإلدارية
 يجب أف يكػف شمب التحػيل إلى التقاعج مكتػًبا. -أوالا 
 جية اإلدارة.ف تكػف اإلحالة لمتقاعج بشاء عمى رغبة أ -اثانيا 
 .تػافخ شخوط التقاعج لجى السػضف -اثالثا 
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 االستيجاع إلىاإلحالة : الفرع الثالث
نو" شمب يقجـ مغ السػضف لجية اإلدارة يصمب أتع  تعخيف االستيجاع عمى  

عغ العسل بذكل نيائي  او إيقافو عغ العسل برفة مؤقتة، فاالستيجاع ليذ انقصاعؼي
 (.3وإنسا لػجػد حالة خاصة تتعمق بذخز السػضف ) ،وكامل

 :ما يمياالستيجاع إلى ومغ الذخوط الػاجب تػافخىا ؼيسغ يحاؿ 
 .اإلثبات أف االستيجاع بشاء عمى شمب السػضف يجب أف يكػف مكتػب -أوالا 
 ف يرجر قخار االستيجاع مغ جية مجمذ الػزراء صاحب الرالحية.أ -اثانيا 
إذا كاف ذلظ بشاء عمى شمبو  ابتعاثو ما يدتحق عميو خالؿأف ُيصمب مغ السػضف دفع  -ثالثاا

 في الحرػؿ عمى االستيجاع.



 2222 سبتمبر –السبعون التاسع و العدد             واألربعون الثامنةالسنة  –مجلة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 222 

:الخاتمة  
 لى نتائج وتػصيات، وىي كاآلتي:إفقج تػصل الباحث ما تقجـ وبشاًء عمى 

 :النتائج
 ال يبقى السػضف العاـ في الخجمة إلى أجل غيخ مدسى، ولكغ ىشاؾ أسباب تشيي .1

االرتباط الػضيفي بيشو وبيغ اإلدارة، ويسكغ أف تكػف ىحه األسباب قانػنية، مثل 
وسػء الحالة  ،، والفرل مغ العسلاي بمغيتال ةوالدغ القانػني ،حالة فقج الجشدية

ويسكغ أف تكػف ىشاؾ أسباب ذات شبيعة ، والػفاةأو اإلجخاءات التأديبية  ،والفرل ،الرحية
 االستيجاع.إلى حالة ب اإلإدارية، كاالستقالة وشم

ال يعشي أنو يشفرل تساًما عغ ي مغ األسباب التي ذكخناىا أانتياء خجمة العسل ب .2
 نياء خجمتو.  إنسا قج يتختب عمى ذلظ آثار مادية تتختب عمى إو  ،باإلدارة توعالق

سعي السذخع دائسًا إلقامة التػازف بيغ مرمحة السػضف ومرمحة اإلدارة العامة  .3
السذخع قج  أفبسا يخجـ السرمحة العامة والسشفعة لجسيع السػضفيغ، حيث نجج 

نياء عالقتو بقخارات ترجرىا الدمصة اإلدارية إربط مسارسة السػضف العسػمي في 
 السخترة. 

 ؛ستختبة عمى كل قخار بإنياء العالقة الػضيؽيةلقج أدرؾ السذخع صعػبة اآلثار ال .4
ثار التي قج سكغَّ مغ خالليا التخؽيف مغ ىحه اآلتحكاـ التي لحا أورد  بعس األ

 تتعجى الحج السعقػؿ في حساية كل مػضف ومدتخجـ برفة عامة.
نطاـ سيخ السخافق العامة الحي بانتطاـ واضصخاد ف يزبط أف السذخع حاوؿ إ .5

بغس الشطخ عغ مخاكدىع الػضيؽية، كافة  السػضفيغ ع لويتداوى في الخزػ 
سيسا الوتكذف الشرػص السشطسة لجسيع الحاالت عغ حساية واسعة لمسػضف 

، كسا ُيحدب لمسذخع ما أوججُه بذأف التحجيج مغ خالؿ الحق في الجفاع واالشالع
 الجقيق لمشرػص القانػنية التي تخز كل حالو بحاتيا.
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 :التهصيات

الييئة التذخيعية األردنية عجة أسباب إلنياء الخجمة العامة لمسػضف، مثل حجدت ػ 1
مغ نطاـ  176لحلظ يجب إعادة صياغة نز السادة  ،حخمانو مغ حقػقو السالية

الخجمة، ألف الحخماف مغ الحقػؽ ال يتعمق فقط بذخز السػضف، بل يرل إلى 
 عائمتو.

 أسباب انتياء الخجمة لتحجيج أسباب وأىجاؼ إنياء الخجمة.يػصي الباحث بأف يشطع التذخيع األردني ػ 2

في  - نو مغ الزخوري أف تخاعي الجيات السخترة بالتعييغ في القصاع الحكػميإػ 3
نراؼ، وتحقيق مبجأ وضع معاييخ الكفاءة والججارة واإل -انتقاء مػضفييا 

الشفدي لمسػضفيغ، وتتع وذلظ حتى يتحقق االستقخار السػضف السشاسب في الػضيفة السشاسبة، 
 .االستفادة السثمى مغ كفاءتيع وخبخاتيع وقجراتيع

/أ( مغ نطاـ الخجمة 169العسل عمى تعجيل السادة)ػ نأمل مغ السذخع األردني 4
نو يعتبخ أـ وتعجيالتو، التي تشز عمى 2113( لدشة 82السجنية األردني رقع)

دارة سمصة تقجيخية في نطخ ولع تجعل لإل ،السػضف فاقجًا لػضيفتو بحكع القانػف 
غيخ أنو ف االنقصاع يعج سببًا إلنياء خجمة السػضف، أالػاقع و  قخار فقج الػضيفة،

تعيجه  يانفإفي حاؿ اقتشاع اإلدارة باألعحار التي يقجميا السػضف لتبخيخ غيابِو 
ال لكشو  وتحدب ىحه السجة مغ خجماتِو وتخقيتو ،لعسمو في ضػء تقجيخىا لألعحار

 أجخًا عشيا، وذلظ تحؿيقًا لسرمحة العسل التي تقجرىا اإلدارة. يدتحق
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 الههامش
الخسيدي، بجر بغ ناصخ بغ خسيذ، واجب الصاعة الخئاسية في مجاؿ الػضيفة العامة: دراسة  (1

 .55مقارنة، رسالة ماجدتيخ، جامعة آؿ البيت، األردف، ص 

الجدائخية لمجراسات الدياسية واالستخاتيجية، عسار بػحػش، مفيـػ الػضيفة العامة، السػسػعة  (2
 (.politics-dz.comعشػاف السػقع )

حداف ىاشع أبػ العال، القانػف اإلداري الدعػدي، دراسة مقارنة، دار حافظ لمشذخ والتػزيع،  (3
 .171ـ، صفحة 2116ىػ، 1437الصبعة الثانية، عاـ 

عاـ في األردف، دراسة مقارنة، السػاس، عمي جسيل عػدة، التحقيق اإلداري مع السػضف ال (4
 76، صفحة 2114أشخوحة دكتػراه، جامعة العمـػ اإلسالمية، األردف، 

الخفاعي، سالمة بغ سميع، الييئة الػششية لسكافحة الفداد ودورىا في محاربة الفداد السالي:  (5
 .232ص 2115دراسة مقارنة، الشاشخ: مكتبة القانػف واالقتراد، الدعػدية، 

 . 173-172بػ العال، القانػف اإلداري الدعػدي، مخجع سابق، صفحة حداف ىاشع أ (6

ـ، سشة  (7  .215ـ، القاىخة، ص 1956سميساف الصساوي، مبادئ القانػف اإلداري، نطخية السخفق العا

دمحم حامج الجسل، السػضف العاـ فقيًا وقزاًء، الشاشخ: دار الشيزة العخبية، القاىخة، سشة  (8
 .163، ص 1969

العديد سعج مانع، الشطاـ القانػني إلنياء خجمة السػضف العاـ، دراسة مقارنة بيغ  العشدي، عبج (9
 .56، ص 2112القانػنيغ األردني والكػيتي، رسالة ماجدتيخ، جامعة الذخؽ األوسط، األردف، 

ػ البجاح، مبارؾ بجاح دمحم، إنياء خجمة السػضف العاـ بدبب عجـ الكفاءة: دراسة مقارنة بيغ  (11
 57، ص 2111ردني والقانػف الكػيتي، رسالة ماجدتيخ، جامعة الذخؽ األوسط، األردف، القانػف األ

: 2115ػ العيداوي، حديغ وحيج عبػد، الحقػؽ والحخيات الدياسية في الجستػر العخاقي لدشة 3 (11
دراسة مقارنة، الشاشخ: السخكد العخبي لمجراسات والبحػث العمسية لمشذخ والتػزيع، مرخ، ط 

 212، ص 2118األولى، 

عبج القادر، أحسج عبج الغشي دمحم، مسارسة السػضف العاـ لمحخيات في الشطع الػضعية: )دراسة  (12
، ص 2118مقارنة(، الشاشخ: مخكد الجراسات العخبية لمشذخ والتػزيع، مرخ، ط األولى، 
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 . وانطخ: ماجج راغب الحمػ، القانػف اإلداري، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، سشة345
 . 198ـ، صفحة 2116

 .211ماجج راغب الحمػ، القانػف اإلداري، مخجع سابق، صفحة  (13

 /أ(. 43ـ، نز السادة )2113( لدشة 82نطاـ الخجمة السجنية األردني رقع ) (14

عبج السحدغ رياف عسار، مبادئ الشطاـ اإلداري الدعػدي، الصبعة الثانية، الشاشخ: دار حافظ،  (15
 .181ـ، صفحة 2118 -ىػ 1429سشة 

العشدي، عبج العديد سعج مانع، الشطاـ القانػني إلنياء خجمة السػضف العاـ، دراسة مقارنة بيغ  (16
 75، ص 2112القانػنيغ األردني والكػيتي، رسالة ماجدتيخ، جامعة الذخؽ األوسط، األردف، 

. وانطخ: السادة 186حداف ىاشع أبػ العال، القانػف اإلداري الدعػدي، مخجع سابق، صفحة  (17
 ( مغ الالئحة التشفيحية لمسػارد البذخية في الخجمة السجنية الدعػدي.116)

 .191حداف ىاشع أبػ العال، القانػف اإلداري الدعػدي، مخجع سابق، صفحة  (18

ـ الكفاءة: مخجع سابق ص  (19 ـ بدبب عج  87البجاح، مبارؾ بجاح دمحم، إنياء خجمة السػضف العا

 .31و 29ـ، نز السادة 2113ة ( لدش82نطاـ الخجمة السجنية األردني رقع ) (21

خالج سسارة الدعبي، القانػف اإلداري، الشاشخ: دار الثقافة لشذخ والتػزيع، عساف، األردف، سشة  (21
 .145ـ، صفحة 1998

. وانطخ: عمي 83عبج الحسيج كامل حذير، دراسات في الػضيفة العامة، مخجع سابق، صفحة  (22
 . 127ـ، صفحة 1998ألردنية، عساف، سشة خصار شصشاوي، الػضيفة العامة، مصبعة الجامعة ا

 .218حداف ىاشع أبػ العال، القانػف اإلداري الدعػدي، مخجع سابق، صفحة  (23

فؤاد ديب، القانػف الجولي الخاص، مشذػرات الجامعة االفتخاضية الدػرية، مكتبة الجامعة  (24
 .18ـ، صفحة 2118األردنية، سشة 

 ـ.29/8/1954نطاـ الجشدية الدعػدي، الرادر بتاريخ  (25

العشدي، عبج العديد سعج مانع، الشطاـ القانػني إلنياء خجمة السػضف العاـ، دراسة مقارنة بيغ  (26
 .56، ص 2112القانػنيغ األردني والكػيتي، رسالة ماجدتيخ، جامعة الذخؽ األوسط، األردف، 
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 .224دمحم حامج الجسل، السػضف العاـ فقيًا وقزاًء، مخجع سابق، صفحة  (27

ـ، العدؿ مغ 1/5/2119ـ، تاريخ 2113( لدشة 82اف الخجمة السجنية األردني رقع )نطاـ ديػ  (28
 .172والسادة  171الػضيفة مادة 

. وانطخ كحلظ 186حداف ىاشع أبػ العال، القانػف اإلداري الدعػدي، مخجع سابق، صفحة  (29
( 2/11653الئحة المياقة الرحية لذغل الػضيفة العامة في السسمكة العخبية الدعػدية رقع )

 .4ىػ، نز السادة 7/4/1411تاريخ 

 .349عمي خصار شصشاوي، الػضيفة العامة، مخجع سابق، صفحة  (31

الخسيدي، بجر بغ ناصخ بغ خسيذ، واجب الصاعة الخئاسية في مجاؿ الػضيفة العامة، مخجع  (31
 .176سابق، ص 

الشاشخ: دار الفكخ زكي دمحم الشجار، أسباب انتياء الخجمة لمعامميغ بالحكػمة والقصاع العاـ،  (32
 .113ـ، صفحة 1986العخبي، القاىخة، مرخ، سشة 

بعمػشة، شخيف أحسج يػسف، إجخاءات التقاضي أماـ القزاء اإلداري: دراسة تحميمية مقارنة،  (33
 .223، مرخ، صفحة 2118الشاشخ: مخكد الجراسات العخبية لمشذخ والتػزيع، 

وصفي مخعي حدغ أبػ عميقة، انتياء خجمة السػضف بيغ الذخيعة ونطاـ الخجمة السجنية  (34
 .34ـ، صفحة 2114ربج، األردف، سشة إاألردني، رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ، 

رمزاف بصيخ ونػفاف العجارمة، مبادئ القانػف اإلداري في السسمكة األردنية الياشسية، الكتاب  (35
ـ، صفحة 2112ثخاء لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف، سشة إلى، الشاشخ: الثاني، الصبعة األو 

314. 

زكي دمحم الشجار، أسباب انتياء الخجمة لمعامميغ بالحكػمة والقصاع العاـ، مخجع سابق، صفحة  (36
119 

 .123عمي خصار شصشاوي، الػضيفة العامة، مخجع سابق، صفحة  (37

ني، الشاشخ: دار وائل لمشذخ والتػزيع، األردف، القبيالت، حسجي، القانػف اإلداري، الجدء الثا (38
 .322، ص 2116عساف، 
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 والمراجع المرادر
 :قائمة الكتب

  ،حداف ىاشع أبػ العال، القانػف اإلداري الدعػدي، دراسة مقارنة، دار حافظ لمشذخ والتػزيع
 ـ.2116ىػ، 1437الصبعة الثانية، عاـ 

  ،ـ، القاىخة.1956نطخية السخفق العاـ، سشة سميساف الصساوي، مبادئ القانػف اإلداري 

  :الخفاعي، سالمة بغ سميع، الييئة الػششية لسكافحة الفداد ودورىا في محاربة الفداد السالي
 .2115دراسة مقارنة، الشاشخ: مكتبة القانػف واالقتراد، الدعػدية، 

  ـ فقياً وقزاًء، الشاشخ: دار الشيزة العخ  .1969بية، القاىخة، سشة دمحم حامج الجسل، السػضف العا

  2115العيداوي، حديغ وحيج عبػد، الحقػؽ والحخيات الدياسية في الجستػر العخاقي لدشة :
دراسة مقارنة، الشاشخ: السخكد العخبي لمجراسات والبحػث العمسية لمشذخ والتػزيع، مرخ، ط 

 .2118األولى، 

  لمحخيات في الشطع الػضعية: )دراسة عبج القادر، أحسج عبج الغشي دمحم، مسارسة السػضف العاـ
 .2118مقارنة(، الشاشخ: مخكد الجراسات العخبية لمشذخ والتػزيع، مرخ، ط األولى، 

  ـ.2116ماجج راغب الحمػ، القانػف اإلداري، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، سشة 

 لشاشخ: دار حافظ، عبج السحدغ رياف عسار، مبادئ الشطاـ اإلداري الدعػدي، الصبعة الثانية، ا
 ـ.2118 -ىػ 1429سشة 

  خالج سسارة الدعبي، القانػف اإلداري، الشاشخ: دار الثقافة لشذخ والتػزيع، عساف، األردف، سشة
 .145ـ، صفحة 1998

  ـ.1998عمي خصار شصشاوي، الػضيفة العامة، مصبعة الجامعة األردنية، عساف، سشة 

  ت الجامعة االفتخاضية الدػرية، مكتبة الجامعة فؤاد ديب، القانػف الجولي الخاص، مشذػرا
 ـ. 2118األردنية، سشة 

  ،بعمػشة، شخيف أحسج يػسف، إجخاءات التقاضي أماـ القزاء اإلداري: دراسة تحميمية مقارنة
 ، مرخ.2118الشاشخ: مخكد الجراسات العخبية لمشذخ والتػزيع، 
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 كػمة والقصاع العاـ، الشاشخ: دار الفكخ زكي دمحم الشجار، أسباب انتياء الخجمة لمعامميغ بالح
 ـ.1986العخبي، القاىخة، مرخ، سشة 

   رمزاف بصيخ ونػفاف العجارمة، مبادئ القانػف اإلداري في السسمكة األردنية الياشسية، الكتاب
 ـ.2112الثاني، الصبعة األولى، الشاشخ: اثخاء لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف، سشة 

  ،القانػف اإلداري، الجدء الثاني، الشاشخ: دار وائل لمشذخ والتػزيع، األردف، القبيالت، حسجي
 .2116عساف، 

 :األنطسة والقػانيغ 

 ( لدشة 82نطاـ الخجمة السجنية األردني رقع )ـ.2113 

  ـ.29/8/1954نطاـ الجشدية الدعػدي، الرادر بتاريخ 

 :الرسائل العممية

  الصاعة الخئاسية في مجاؿ الػضيفة العامة: دراسة الخسيدي، بجر بغ ناصخ بغ خسيذ، واجب
 مقارنة، رسالة ماجدتيخ، جامعة آؿ البيت، األردف.

  ،السػاس، عمي جسيل عػدة، التحقيق اإلداري مع السػضف العاـ في األردف، دراسة مقارنة
 .2114أشخوحة دكتػراه، جامعة العمـػ اإلسالمية، األردف، 

  ،الشطاـ القانػني إلنياء خجمة السػضف العاـ، دراسة مقارنة بيغ العشدي، عبج العديد سعج مانع
 .2112القانػنيغ األردني والكػيتي، رسالة ماجدتيخ، جامعة الذخؽ األوسط، األردف، 

  البجاح، مبارؾ بجاح دمحم، إنياء خجمة السػضف العاـ بدبب عجـ الكفاءة: دراسة مقارنة بيغ
 ، األردف.الة ماجدتيخ، جامعة الذخؽ األوسطالقانػف األردني والقانػف الكػيتي، رس

  وصفي مخعي حدغ أبػ عميقة، انتياء خجمة السػضف بيغ الذخيعة ونطاـ الخجمة السجنية
 ـ2114األردني، رسالة ماجدتيخ، جامعة اليخمػؾ، اربج، األردف، سشة 
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