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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى  

 قانون والعلوم السياسيةكلية ال  

 

النظام القانوني للموظف تحت 

 التجربة

حبث حقدهج بو الطالبت ) سجى عبد الزمحي اهام علً( اىل كلٍت القاًٌى 

ًالعلٌم السٍاسٍت كجزء هي هخطلباث ًٍل شيادة البكالٌرٌٌس يف 
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 حممد محدا ن الديه عالء

 

  محدان          

 

 د.أ.م.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ال ٌَسئئمُنا اسًسئئاى هئئي داعئئاء اخلئئُ  ًإى هسئئوا ال ئئزا      ))

 (( فٍمٌسٌ قنٌطٌ

 

 صدق اهلل العلي العظيم

 ( 94اآلية )   –سورة فصلت  
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 االىداء

اىدي ىذا اجليد ادلخٌاضع اىل رًح ًالدي الذي كاى ٌأهل ىكذا ٌٌم 

 حغوده اهلل بزمحخو

اىل ًرباس دربً يف احلٍاة ًالدحً اليت كاًج سنداً يل هنذ ًالدحً اىل 

 ٌٌهً ىذا

 

 الباحثت
 

 

 

 

 

 



4 
 

 خطة البحث

 

 الصفحة الموضوع

 1 المقدمة  

 2 مفهوم مدة التجربةالمبحث األول /   

 3 ماىية مدة التجربةالمطلب األول /             

 3 التجربة مدةتعريف اوال /             

 4 مدة التجربةثانيا /             

 6 التجربةانتهاء مدة المطلب الثاني /             

 9 حقوق و واجبات الموظف تحت التجربة و تأديبهالمبحث الثاني /   

 9 وواجباتوحقوق الموظف تحت التجربة المطلب األول /            

 12 النظام التأديبي للموظف تحت التجربة المطلب الثاني /            

 14 رقابة القضاء على قرار االدارة باالستغناء / ثالثالمبحث ال  

 14 في العراق قضاء الموظفين محكمة رقابةلب االول / المط           

 15 موقف القانون المقارن المطلب الثاني /            

 11 الخاتمة  

 11 المصادر  
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 المقدمة

لعناصر , فا تعتمد قوة الدولة وتقدمها على كفاءة موظفيها ومثابرتهم على العمل
ة أمكنها أن تفجر طاقات من الخلق واإلبداع وان تحسن البشرية إذا اتسمت بالكفاء

 استغالل وتوجيو موارد الدولة وإمكاناتها. 
والحريات للموظف ومن ىنا فقد اتجهت الدول إلى أقرار الكثير من الحقوق 

 إلقبال على الوظيفة العامة.العام بقصد تشجيع ذوي االختصاص والكفاءة ل
ومن االمور المهمة والجديرة بالبحث الوضع القانوني للموظف تحت التجربة 

وىو ما سنتعرض لو  .ما تزال إحدى المشكالت التي يثيرىا نظام الوظيفة العامةوالتي 
  -ك كما يلي:وذل ثالث مباحثتفصيالً خالل 

 مفهوم مدة التجربةالمبحث األول/ 
 حقوق و واجبات الموظف تحت التجربة و تأديبو/ المبحث الثاني/ 

 رقابة القضاء على قرار االدارة باالستغناءالمبحث الثالث / 
ثم نختتم البحث بخاتمة تتضمن أىم النقاط التي توصلنا إليها والتي نعتقدىا 

 على درجة من األىمية.
 
 
 

 واهلل ولي التوفيق
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 المبحث االول

 التجربة مدةمفهوم 

 

ان يكون الموظف عند  )المعدل على  0991( لسنو 42رقم ) قانون الخدمة المدنية نص     
وقدرتو على  كفاءتووذلك للتأكد من  ة فعلي ةواحدة في خدم ةبة لمدة سننو تحت التجر ياول تعي
 (1).(الوظيفة المناطة اليو  ةممارس

لنا من تحليل نص المادة المذكورة أعاله ان الغاية من وضع الموظف تحت التجربة  يتبين
ىي للتأكد من مدى صالحيتو على تحمل المسؤولية المناطة اليو فبالرغم من توافر الشروط 
والمؤىالت العلمية والفنية في الموظف اال ان ىذا ال يعد دليال على انو اىال للوظيفة وبالتالي 

 ن ىنالك مدة محددة يكون فيها الموظف تحت التجربة للتأكد من مدى قدرتو علىيجب ان تكو 
, اذ تهدف الى التدقيق في اختيار موظفي الدولة حيث ان تحمل المسؤولية في تلك الوظيفة 

الجدارة ىي االساس في االختيار. وليس للجدارة معايير محددة على سبيل الدقة يمكن تطبيقها 
تستشف من الصفات الشخصية للموظف من ناحية مقدرتو في التعامل مع على الموظف ولكنها 

 االخرين , تحمل المسؤولية , تطوير الذات , االستيعاب , حسن الخلق , االبداع وغيرىا .

ومن جانب اخر فان فترة التجربة فترة مهمة في حياة الموظف حيث تمهد لو الطريق 
الوظيفة العامة ومعرفة  بأعباءوتهيئتو نفسيا وعمليا للقيام الكتشاف قدراتو الذاتية وطاقاتو الكامنة 

, وكذلك ليتسنى لو تفهم اىداف المؤسسة  مبادئها واحكامها وليعرف حقوقو وواجباتو الوظيفية
 التي يعمل بها ليسهل عليو تنفيذىا.

 وماىيومما تقدم يقتضي االمر تعريف مدة التجربة وتوضيح التغيرات التي قد تطرأ عليها 
 :الحاالت التي تنتهي فيها ؟ ىذه األسئلة وغيرىا من االحكام سيتم بحثها في المطالب التالية 
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 المطلب االول

 ماىية مدة التجربة

 التجربة مدةتعريف اوال / 

, أختبار منظم لظاىرة أو ظواىر يراد مالحظتها مالحظة دقيقة ومنهجية  التجربة لغة
للكشف عن نتيجة ما , أو تحقيق غرض معين . أو ىي ما يعمل اوال لتالفي النقص في شيء 

 واصالحو.

التجربة انها تبدأ من تاريخ المباشرة بالعمل وليس من تاريخ  (2) العبرة في احتساب سنةو 
صدور قرار التعيين , اذ تترتب حقوق الموظف وواجباتو بمجرد مباشرتو للعمل , حيث يستحق 
الموظف راتب الوظيفة من تاريخ اول يوم باشر فيو اعمال وظيفتو ومخصصاتها وتحديد االقدمية 

 . يشغلها التيفي المرتبة والدرجة 

 ولكن مالحكم اذا امتنعت االدارة عن السماح للموظف بالمباشرة ؟

لقد جرت احكام مجلس االنضباط العام على ان ىذا الموظف يعتبر بحكم الذي باشر 
 (3)العمل اعتبارا من تاريخ تعيينو .

اخرى فأنو من غير المالئم ان تحتفظ االدارة بالموظف بالرغم من السلبيات  ومن ناحية
وكذلك يصبح عندئذ عبئا على  التي يوجد فيو وعدم قدرتو على تحمل واجبات تلك الوظيفة

الوظيفة والتزم بجميع ما عليو من  ةقدرتو على تحمل اعباء مسؤولي ,  اما في حالة انو اثبتةاالدار 
عند انتهاء فترة التجربة تشرع اإلدارة الى تثبيت يع االلتزامات التي في ذمتو فواجبات واداء جم

لة والقطاع العام الى استبعاد الموظف في وظيفتو وكذلك فلقد ذىب قانون انضباط موظفي الدو 

                                                           

استخدام مصطلح عام حتت التجربة وليس سنة قياسا لقولو تعاىل ) مث يأيت من بعد ذلك عام فيو يغاث يفضل  -2
 الناس ( حيث ان داللة العام تدل على اخلري يف حني داللة السنة تدل على عكس ذلك ) سبع سنني عجاف (

الناشر  – 4112 -بغداد  – جامعة بغداد -مبادئ واحكام القانون االداري -د. علي حممد بدير واخرون  - 3
 743ص -مكتبة السنهوري 
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الديمومة عن ىذا الموظف وان الحكمة من استبعاد ىذه الصفة ىي شمول فئات اخرى من  صفة
ن تحت ويمكن ان يعرف الموظف المعي (2) انون انضباط موظفي الدولةالموظفين بأحكام ق

في مالك مرفق اداري عام بأمر اداري صادر  ىو كل شخص يتم تعينو بوظيفة دائمة )التجربة بأنو 
 نا وبانقضائها تمتلك االدارة سلطةمحددة قانو  ة وعلى سبيل التجربة لفترة زمنيةمن جهة مختص

بيت خاضعا فة التي يشغلها من عدمو ويكون قرار االدارة الصادر بعدم التثو بالوظيتبية لتثتقديري
 (5.)(القضاء االداري لرقابة

بالرغم من توافر مستلزمات التعين يتطلب المشرع العراقي في قانون الخدمة  و  ,كذلك
الموظف للوظيفة التي ال تكشف عنها  جرائية وذلك للتأكد من مدى صالحيةالمدنية شروطا إ

الوظيفة تحت التجربة لمدة المؤىالت العلمية وغيرىا ويتجسد ذلك بوضع الموظف المناطة أليو 
اخرى ال يعتبر الموظف معينا بصورة  ى صالحيتو لتلك الوظيفة ومن ناحيةللتأكد من مد سنة
وبعكسو فتمدد بتثبيتو  اً اداري اً قرار  الدارةا صدرت كفاءتو تثبت ئية اال بعد انقضاء ىذه المدة فاذانها

ة الموظف حياما اذا انقضت ىذه المدة ولم تثبت صال ,اشهر اخرى مدة تجربتو لمدة ستة
لم يصدر االمر الالزم  باالستغناء عن خدماتو اما في حالة أدارياً  امراً  االدارة صدرللخدمة ت

 (9. ) الموظف للوظيفة بصالحيةاالدارة دليال على قناعتها للتثبيت يعتبر سكوت 

 مدة التجربةثانيا / 

المدة التي يكون خاللها الموظف خاضع لرقابو المسؤولين في الدائرة التي  مدة التجربة وىي     
اإلدارية اما بالنسبة الوظيفة  من قدرتو وخبرتو على تحمل مسؤوليةيعمل فيها وذلك للتأكد 

تجربة الموظف ون الخدمة المدنية على جعل مدة التجربة فقد نص المشرع في قان لتحديد فترة

                                                           

 742ص  –املصدر السابق  -عصام عبد الوىاب الربزجني  - 4
 39 - املصدر السابق -محدي سليمان القبيالت  - 5
-مبادى و احكام القانون االداري  -مهدي ياسني السالمي و  عصام عبد الوىاب الربزجنيو  علي حممد بدير - 6

 ( 742 – 743)  ص 4144السنهوري مكتبة 
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من قانون الخدمة المدنية  (02أشهر بموجب نص المادة ) ة للتمديد لستةواحدة قابل ةسن
 المعدل.

من االىداف  ن وضع مدة التجربة فأن ىنالك جملةأما بالنسبة للحكمة او الهدف م
ارة من اختيار أفضل الموظفين لشغل الوظيفة العامة وكذلك في تصب مجملها في تمكين اإلد

الوقت نفسو تحفز الموظفين الجدد ال ثبات كفاءة ومهارة فائقة لضمان استمراره في شغل تلك 
 -:الوظيفة ويمكن ان تجمل اىداف مدة التجربة بما يأتي 

 -الهدف االول:

 ا تمثل اختبارا عمليا للموظفان ىذه المدة التي يجب على كل موظف جديد ان يمر به 
مقررة للحكم  ن مدى أىليتو وكفاءتو أذا ىي فترةللتحقق م على اداء الوظيفة خالل مدة معينة
نهوضو بمسؤوليات  ل الحكومي المسند اليو وعلى كيفيةعلى مدى صالحية الموظف للعم

 ( 7وظيفتو)

)نجد ان المشرع قد اعطى للحكومة حق  الشأن العدل العليا في ىذا مةوتقول محك
التعرف على حسن ادائو لواجباتو  مراقبو الموظف الذي يعين ألول مرة تحت التجربة وذلك لغاية

تكيفو بالنسبة لمتطلبات الوظيفة التي عين فيها واكتشاف صالحيتو لالستمرار بالخدمة او  ةوسرع
 (8ضرورة االستغناء عنو بنهاية التجربة )

 -ثاني :الهدف ال

التحقق من سلوك الموظف ومدى انسجام ىذا السلوك مع اخالقيات تستطيع االدارة  
سن الوظيفة العامة فالكفاءة المهنية لوحدىا ال تكفي لتثبيت الموظف وانما يجب ان يقترن بها ح

ها ىنا ىو ما يتعلق بالوظيفة العامة سواء في اثناء القيام بمهام السلوك وحسن السلوك المراد بو
                                                           

-لة دكتوراه رسا -الة التأديب يف القانون االردين انقضاء الرابطة الوظيفية يف غري ح -محدي سليمان القبيالت  - 1
 33 ص - 4114 -جامعو بغداد

  4739 ص - 9/7/4627بة احملامني بتاريخ منشور يف جملة نقا -كم حمكمة العدل العليا االردنية ح - 1
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الرسمي فالموظف يبقى موضع مراقبة فيما يتعلق  في اوقات الدوام الرسمي او خارج اوقات الدوام
 .وتظيفبقدر تعلق االمر بو الشخص  بسلوك

  -: الهدف الثالث

زه ال ثبات جدارتو باالستمرار في شغل يحفتالموظف الجديد و  فهو يكمن في شحذ ىمة
برات الفنية بأسرع وقت ممكن خشية ت اإلدارية والخالوظيفة العامة من خالل اكتشاف المهارا

ومن ثم يحرص الموظف الجديد خالل مدة التجربة على ان يكون  ,انهاء خدماتو بخالف ذلك
 ( .9مثال الموظف المجد المبدع الملتزم بالقوانين واألنظمة فيما يخص عملو )

 

 المطلب الثاني

 التجربةانتهاء مدة 

ان الجهة المختصة باتخاذ قرار أنهاء خدمات الموظف في اثناء التجربة ىي الجهة المختصة      
الموظف لشغل الوظيفة بشكل دائم ىي  ان الجهة التي تمتلك تقدير صالحيةبتقدير صالحيتو و 

ن فلهذه السلطة وحدىا حق تقدير صالحيتو للوظيفة اوعدم صالحيتو يالسلطة التي تمتلك التعي
ة التابع لها وتمتلك الموظف تحت التجربة لإلدار  المشرع العراقي حق تقدير صالحية واعطى لها

الموظف تحت التجربة ومدى صالحيتو لالستمرار  ة في تقدير كفاءةواسع االدارة سلطة تقديرية
بأن تقرر انهاء خدمات  ة تقديرية واسعةفي الوظيفة التي يشغلها وكذلك يكون لإلدارة سلط

في حال ثبت لها عدم صالحيتو لشغل المنصب وانهاء خدماتو والحكمة من منح الموظف 
عن ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد  ة ىي لتمكين االدارة كونها مسؤولةاالدارة ىذه السلط

 وتقديم الخدمات للجمهور على افضل وجو.

                                                           

 32ص –املصدر السابق  -القبيالت محدي سليمان  - 9
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تستطيع اتخاذ  لالموظف فه لكن السؤال الذي يثور ىو في حالة انهاء االدارة خدمة
يجب التميز بين  قبل انقضاء مدة التجربة ام يجب عليها االنتظار مدة التجربة فهناقرارىا 

 الحاالت التالية :

 -الحالة االول:

 ا فاذا ثبت لإلدارة بعد مدة زمنية كافيةاتخاذ القرار في اثناء مدة التجربة وقبل نهاية مدته  
من بداية مدة التجربة ان ىذا الموظف غير كفوء للعمل وال يرجى صالحو او ثبت لها سوء سلوكو 

ال مانع من اقدام االدارة على اتخاذ قرار بأنهاء  ى مع اخالقيات الوظيفة العامة فنرى انوبما يتناف
رى خدمات ىذا الموظف من دون االنتظار حتى نهاية مدة التجربة وذلك الن ىذه المدة ج

بو خالل ىذه المدة ولم تقرر للموظف لكي يثبت كفاءتو  دارة لكي تكون لها قناعةتحديدىا لإل
وعليو فان االدارة اذا ما كونت قناعتها عنو قبل انقضاء ىذه المدة فال ضير من اتخاذ قرارىا قبل 

 ( .01انتهاء المدة )

 -:الحالة الثانية

ان ىذه الحالة ال تثير خالفا اذ ان النصوص هي اتخاذ القرار عند انتهاء مدة التجربة ف 
الموظف تحت التجربة عند  جمع على حق االدارة في انهاء خدمةالتشريعية واالحكام القضائية ت

عند انتهاء مدة التجربة  عدم صالحيتو للعمل والمقصود بعبارة انقضاء مدة التجربة اذا ثبت لها
ة وانما اصدار االدارة قرارىا مع نهاية المدة المحددة ليس بعد انقضاء المدة القانونية لمدة التجرب

للتجربة بحيث يكون الموظف قد استنفذ كامل مدة التجربة ولكن االدارة لم تقتنع بكفاءتو 
فتصدر قرارىا بأنهاء خدماتو ابتداء من نهاية مدة التجربة وبذلك ال يدخل الموظف التثبيت 

لحالة قد صدر قبل انقضاء مدة التجربة ولكن التنفيذ مع بحكم القانون الن قرار االدارة في ىذه ا
 (44نهايتها)

                                                           

 32ص –املصدر السابق  -محدي سليمان القبيالت  - 41

 26ص -عمان االردن  -4117مكتبة دار الثقافة  -قانون االداري  -نواف كنعان - 44
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 -: الحالة الثالثة

لإلدارة ان تصدر من حيث المبدأ ال يجوز انقضاء مدة التجربة , فهي اتخاذ القرار بعد  
الموظف تحت التجربة بعد انقضاء مدة التجربة الن الموظف بعد انقضاء ىذه  قرار بأنهاء خدمة

 . قبل ذلك عن رغبتها بأنهاء خدماتو ةالمدة مثبت بحكم القانون مالم تعبر االدارة صراح

باط العام في العراق بذلك بالقول : ) وحيث ان المدعي كان قد وقضي مجلس االنض
واحدة  ةم ووضع تحت التجربة لمدة سن0977-0-08اء من المعين فيها ابتد باشر في الوظيفة

فكان يفترض من دائرتو ان  ى,التجربة االول ددت بعد ذلك ستة اشهر اخرى بعد انتهاء فترةوم
م 0978-7-08اي بتاريخ  باالستغناء عن خدماتو بنهاية فترة التجربة الثانية مباشرة اً تصدر قرار 

-8-01قد تم باألمر االداري المعترض عليو بتاريخ وحيث ان االستغناء عن خدمات المدعي 
ونصف على مباشرة وظيفتو وعليو قرر المجلس الغاء االمر  م اي بعد مرور اكثر من سنة0978
الى وظيفتو باعتباره مثبتا فيها بحكم القانون استنادا الى  المعترض عليو واعادة المدعي االداري

 (44نون الخدمة المدنية )من قا (02( من المادة )5احكام الفقرة )

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م  4636سنة  4ام العدلية عدد م منشور يف جملة االحك4636 لسنة 424حكم جملس االنضباط العام رقم  - 44
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 المبحث الثاني

 حقوق و واجبات الموظف تحت التجربة و تأديبو

 

 وىي التي تحدد مدى صالحيةتجربة ام ان اي موظف جديد يخضع لفترة بشكل ع
فترة وخالل  ,تلك الوظيفة تو لممارسةالموظف المناطة اليو الوظيفة بممارستها او عدم صالحي

ك في ىذا المبحث سوف نتطرق الى بيان تلللموظف حقوق وواجبات متبادلة, و التجربة يكون 
في  الموظف تحت التجربةوواجبات  كالتالي حقوقالحقوق والواجبات على مدى مطلبيين و 

و على النحو  للموظف تحت التجربة في المطلب الثاني المطلب االول ونبحث النظام التأديبي
 -التالي : 

 

 المطلب االول 

 وواجباتوحقوق الموظف تحت التجربة 

المزايا كافة المقررة للموظفين و  (13يتمتع الموظف تحت التجربة الى حد كبير بالحقوق )
من عمل فضال عن العالوات  تحق الراتب كمقابل طبيعي لما اداهالمثبتين في الخدمة فهو يس

تؤخذ مدة الفعلية بعد تثبيتو و متو ه المدة تعد ضمن مدة خدان ىذالمقررة للموظف العام و  المنحو 
التجربة عند اول ترفيع لو لتحديد ما يستحقو في الدرجة التي يرفع اليها و يعامل الموظف تحت 

 (14التجربة في اكتسابو االجازة و تمتعو فيها معاملة الموظف المثبت )

                                                           

رسالة دكتوراه  -انقضاء الرابطة الوظيفية يف غري حالة التأديب بالقانون االردين  -محدي سليمان القبيالت  - 47
 21ص – 4114جامعة بغداد 

 م4691لسنة  41الفقرة اخلامسة من قانون اخلدمة املدنية العراقي رقم  17املادة  - 41
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هة و االصل انو ال يجوز خالل مدة التجربة منح الموظف اجازة بدون راتب او اعارة لج
اخرى او انتدابو لجهة اخرى وذلك حتى تتمكن الجهة التابع لها من مراقبتو و االشراف عليو من 

 (15خالل العمل الفعلي خالل مدة التجربة )

صفة الموظف العام  ولقد ذىب مجلس االنضباط العام في احد قراراتو الى عدم احالل
العام في ان ى مجلس االنضباط جهت الات و على المعين تحت التجربة اال ان ىنالك انتقاد

م المعدل يكون في  0991لسنة  42لقانون الخدمة المدينة رقم  فقاً التعيين في الوظيفة العامة و 
لتجربة قد صدر قرار بالموظفين بما ان المعين تحت ا دائمة داخلة في المالك الخاص وظيفة

 (16) يفة دائمة و ليس مؤقتةبتعينو من جهة ادارية مختصة في وظ

م  0991نة ( لس 42بين قانون الخدمة المدنية رقم )  اما عن استحقاقو لراتبو فقد
من تاريخ مباشرتو بالعمل ( ) ان الموظف يستحق راتبو 0( فقرة )09المعدل في المادة )

بين الموظف المعين تحت التجربة والموظف مطلق ولم يميز وبما ان النص جاء عام و  (الوظيفي
الموظف تحت التجربة يستحق الراتب المخصص للوظيفة التي باشر فيها  بالتالي فانالمثبت و 

  .من تاريخ المباشرة

المعدل  0991( لسنة  42إلجازات فقد بين قانون الخدمة المدنية رقم ) لاما بالنسبة 
اتو لإلجازة االعتيادية على ان يعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت في استحقاق

يجوز منح الموظف تحت التجربة ألول  و( من القانون بان 4/  29المادة )  تد بينقو كذلك ف
اربعين يوم بنصف راتب على ان يخصم من يوم براتب تام وخمس و  01زة مرضية لحد مرة اجا

 ت .ياستحقاقو لإلجازات المرضية عند التثب

الموظف خالل مدة ترفيع اما بالنسبة لمسالة ترفيع الموظف تحت التجربة فال يمكن 
ىي التأكد مع الحكمة من وضعو تحت التجربة و ذلك الن ترفيعو خالل المدة يتعارض التجربة و 

                                                           

  31صفحة  -عمان االردن  -4117مكتبة دار الثقافة  -قانون االداري  -نواف كنعان - 43

 13ص –القوانني املقارنة ت التجربة يف القانون العراقي و املعني حت -حممود عبد علي محيد  - 49
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خالل مدة التجربة  -اذا تم  -بالتالي فان ترفيعوو صالحيتو لشغل الوظيفة المعين فيها من كفاءتو و 
بالنسبة للترقية فال يمكن كذلك الحالة و  (11يعطي دليال قاطعا على كفاءتو للوظيفة المسندة اليو )

 ترقية الموظف تحت التجربة لنفس االسباب الترفيع المذكورة اعاله .

ومع تقديرنا واحترامنا للرأي المتقدم فاننا نرى ان الخوض في ىذا الموضوع ال جدوى 
, انقضاء المدة منو , اذ ان من شروط الترفيع التي تنص عليها اغلب قوانين الخدمة المدنية 

وبة للترفيع , وىي تختلف باختالف الدرجات الوظيفية وباختالف االنظمة الخاصة بالخدمة المطل
المدنية , ومهما كانت تلك االختالفات فانها من حيث النتيجة تستغرق مدة التجربة وتتجاوزىا 
حيث انها قد تكون اربع او خمس سنوات وبالتالي فال يمكن ان نتصور استحقاق الموظف تحت 

 للترفيع مع اشتراط القانون لهذه المدد.التجربة 

فان الموظف تحت بالنسبة الى الواجبات التي تترتب على المعين تحت التجربة اما 
واحترامها,  بها تفرض عليو جملة من الواجبات يجب التقيدمن الحقوق  التجربة كما يتمتع بجملة

التصرفات التي ال عمال و فهو مكلف بمهام وواجبات معينة عليو القيام بها وتجنب بعض اال
  .تستقيم مع السلوك الذي يجب على الموظف ان يتبعو

الختالفها  يمكن حصرىا لتعددىا و تنوعها و بصفة عامة فان واجبات الموظف العام الو 
نها تعتمد بالدرجة ف من وزارة الى اخرى الان ىذه الواجبات تختلكما اخرى  ى من وظيفة ال

صدره الجهات االدارية من اوامر ما تة المعنية وانظمتها وتعليماتها و سية على قانون الوزار االسا
تحديد واجبات ومهام قوانين الخدمة المدنية د حاولت الكثير من قوقرارات تتعلق بالعمل و 
اال ان تلك المحاوالت لم يكتب لها النجاح ,  ةعلى مستوى كل وظيفالموظفين بشكل دقيق و 
د الحاالت ييؤدي الى تقي ناحية العملية الن ىذا التحديدالواجبات من اللعدم امكانية حصر ىذه 

 (11) تجدة في المستقبل على صعيد العمل الوظيفيالمس

                                                           

  19ص –املصدر السابق  -حممود عبد علي محيد  - 43

 16ص –املصدر السابق  -حممود عبد علي محيد - 42
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نجد ان اغلب القوانين تورد امثلة على مهام وواجبات الموظف العام وتترك لإلدارة  لذا
ىذا ما اتبعو المشرع قانون و ات العامة التي اوردىا الللواجب صالحية تحديد واجبات اخرى مكملة

 -العراقي في قانون انضباط موظفي بمجموعتين :

 واجبات ايجابية يجب على الموظف القيام بها  -االولى :

 (19القيام بها ) لبية يجب على الموظف االمتناع عنواجبات س -الثانية : 

لمثبت من كل ما سبق نستخلص بان المشرع العراقي لم يميز بين واجبات الموظف او 
فية يخضع لها جميع الموظفين في حيث ان الواجبات الوظي , والموظف المعين تحت التجربة

 تحت التجربة .القطاع العام سواء كانوا مثبتين ام الدولة و  دوائر

 

  ثانيالمطلب ال

 النظام التأديبي للموظف تحت التجربة 

فان ىنالك  ,التجربةرض على الموظف تحت فيما يخص العقوبات التأديبية التي تف
 داري في العراقاتجاىين للقضاء اال

ل قانون انضباط موظفي الدولة تجاه القديم الذي كان سائدا في ظاال -االتجاه االول : 
الملغي حيث ذىب ديوان التدوين القانوني الملغى في احد قراراتو الى  0909( لسنة  99رقم ) 

 0990( لسنة  99م ) احكام قانون االنضباط رقالقول بعدم خضوع الموظف تحت التجربة الى 
ل ال يخضع الموظف تحت التجربة في نفس االتجاه ذىب قضاء مجلس االنضباط العام بالقو و 

 انما يتقرر االستغناء عنو بحكم قانون الخدمة .الحكام قانون انضباط الموظفين و 

                                                           

 املعدل 4664لسنة  41و القطاع العام رقم قانون انضباط موظفي الدولة  - 46



11 
 

نون انضباط موظفي حكام قاتجاه الحديث يخضع ىذا االتجاه الاال -االتجاه الثاني : 
النضباط العام عن تراجع مجلس ام المعدل , حيث  0990لسنة  02عام رقم االقطاع اللدولة و ا

لسنة  02حكام قانون االنضباط رقم موقفو السابق وقرر اخضاع الموظف تحت التجربة ال
م حيث قضى في احدى قراراتو جواز فرض عقوبات انضباطية على الموظف خالل فترة  0990

 (.41وظيفية اثناء اداء عملو )ابو مخالفات تجربة عند ارتكال
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 المبحث الثالث

 ء على قرار االدارة باالستغناءرقابة القضا

 

و المهنية من القرارات المنهية تتعد قرارات انهاء خدمات الموظف العام بسبب عدم كفاء
وبالتالي البد من وجود جهة قضائية تنظر في ىذه القرارات اذا شعر  ةلخدمتو بغير الطرق التأديبي

ولذلك سوف  , الموظف بظلم من جراء عدم مشروعيتها وذلك لما يتمتع بو القضاء من الحيادية
  .في القانون المقارن و  محكمة قضاء الموظفينلدى  نتناول الرقابة القضائية

 

 لب االولالمط

 في العراق قضاء الموظفين محكمة رقابة

عند انتهاء مدة التجربة فان على االدارة ان تقرر تثبيت الموظف في وظيفتو اذا اثبت  
الوظيفة او تمديد مدة التجربة ستة اشهر اخرى اذا لم يظهر كفاءة كفاءة ومقدرة لتحمل اعباء 

يكون وجوبي فال يجوز لإلدارة ان تستغني عن خدمات المعين تحت  ومقدرة والتمديد لفترة ثانية
صة التي منحو القانون اياىا كاملة التجربة بعد انتهاء مدة التجربة االولى بل عليها ان تمنحو الفر 

استعمال سلطتها وتنحرف بها فتستغني عن موظف اثبت   ءان االدارة قد تسيومن المحتمل 
 ,ىواء ومصالح بعيدة عن المصلحة العامةتيجة الالوظيفة ن كفاءتو ومقدرتو لتحمل اعباء

للطعن بقرار االستغناء  قضاء الموظفين حكمةفللموظف المستغنى عن خدماتو ان يلجأ الى م
بعيب عدم  والمطالبة بإعادتو الى وظيفتو السابقة اذا كان قرار االستغناء عن خدماتو مشوباً 

 -:المشروعية وفي الحاالت التالية 

قرر مجلس االنضباط العام الغاء قرار االستغناء عن خدمات الموظف المعين  ال : اذاو 
يعتبر كان لم ىا الصادر باالستغناء عن الموظف و تحت التجربة فان على االدارة ان تسحب قرار 
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يكن من تاريخ صدوره وتعيد الموظف المستغنى عنو الى وظيفتو السابقة  الن انقطاعو عن الدوام 
ال يتحمل اخطاء سبب منو بل نتيجة لقرار خاطئ صدر عن االدارة حيث ان الموظف لم يكن ب

 المسؤولة عن خطئها االدارة فتكون ىي

بة خالل اذا صدر قرار من االدارة باالستغناء عن خدمات المعين تحت التجر  ثانيا :
رار يكون ىذا القاشهر فان  يدىا بالمدة الثانية والبالغة ستةاو تمد المدة االولى البالغة سنة

نو صادر الفرصة الثانية التي منحها القانون للموظف ال ثبات الكفاءة والمقدرة مخالف للقانون ال
ففي ىذه الحالة على الموظف الذي استغنى عن خدماتو ان يلجا الى مجلس االنضباط العام 

 بعيب مخالفةمشوب نو الصادر باالستغناء عن خدماتو ال ويطالب منو الغاء او سحب قرار االدارة
القانون وعلى المجلس في مثل ىذه الحالة ان يقرر الغاء قرار االستغناء واعادة الموظف الى 
الوظيفة الستكمالو الفرصة الممنوحة لو بموجب القانون والتي من خاللها يمكن ان يثبت كفاءتو 

كثرة مخالفات   ا الىلشغل الوظيفة اما اذا كان قرار االستغناء الصادر من االدارة جاء مستند
نتيجة ىي ان الموظف قد اثبت عدم كفاءتو ان الللتحقيق معو ف الموظف وتشكلت لجان تحقيقية

النظر القانونية  ةوعدم قدرتو لشغل الوظيفة ولهذا فقد ذىب مجلس االنضباط العام لتأييد وجه
 .ناء عن خدمات الموظف تحت التجربة في مثل ىذه الحالةلإلدارة فقرر االستغ

 

 المطلب الثاني

 موقف القانون المقارن 

دنيا على قرارات االستغناء  لقاضي االداري ال يمارس سوى رقابةان ا -في فرنسا :/ أوال 
ند وجود االخطاء الواضحة في عملية االفعال ويؤشر ع انتهاء مدة التجربة فهو يفحص صحة بعد

 لقاضي ال يسال عن طبيعة عدم الكفاءةتصيب القرار بعدم المشروعية وان ا التقويم التي يمكن ان
االدارة في المجال او يدعم الدور المحدد للتجربة في  ية فهو بهذا العمل انما يدعم سلطةالمهن

 .الدخول للوظيفة العامة بالنسبة لكل موظف تختاره االدارة 
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الرقابة القضائية على قرارات  بدون شك ان الحديث عن موضوع -:/ في مصر  ثانيا
االدارة الصادرة باالستغناء عن المعين تحت التجربة يتناول طريق الطعن في تقارير الكفاءة 

الموظف وكفاءتو تتوقف على نتيجة ىذه التقارير فمن  ةالسنوية مستندا في ذلك الى ان صالحي
ان المشرع  ةجرائها وخاص حق الموظف المعين تحت التجربة ان يتظلم منها اذا لحقو ضرر من

وبما ان ىذا التظلم ال التقارير  ا التظلم بعد ان اخذ بمبدأ عالنيةالمصري قد رسم طريقا لهذ
 للموظف لذلك فال بد من وجود جهة تفرض رقابتها على السلطة التقديرية يشكل ضمانة كافية

 .جهة اال الجهة القضائيةالموظف وال يتصور ان تكون ىذه ال الممنوحة لإلدارة في تقرير كفاءة
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 الخاتمة

 

خدمة اجتماعية فقد اوجبت اغلب قوانين الخدمة و  ة مقدسةتعد الوظيفة العامة امان
فاءتو المدنية في العالم وضع الموظف تحت التجربة لمدة زمنية محددة وذلك بغيت التأكد من ك

لكن  ,مختلفة على مدة التجربة اً ثار آاالخالقية للقيام بأعباء الوظيفية كما انها ترتب المهنية و 
 لفترة التجربة التي يخضع اللموظف تحت التجربة و اغلب قوانين الخدمة المدنية لم تورد تعريف ل

 بناء على ذلك فقد حاولنا وضع تعريف للموظف تحت التجربة وكذلك لفترة التجربة .لها و 

مر من خاللها بفترة مدة اختبار للموظف تحت التجربة ي لي فان مدة التجربة ىيبالتاو 
في ىذه الفترة يخضع الموظف تحت مل واجبات الوظيفة المعين فيها و خدمة فعلية لغرض تح
ما تفرضو من التزامات باستثناء بعض لخدمة العامة وما تقره من حقوق و التجربة لجميع قوانين ا

 .الحقوق 

حقوقو اقل من حقوق الموظف المثبت . الن مصيره يبقى معلق على انتهاء حيث تكون 
االعتراض  في حالة تعسف االدارة بإصدار قرار باالستغناء عنو فالقانون اعطاه حقجاح و الفترة بن

دون  لإلدارة االمرنصافو من تعسف االدارة حيث ان القانون لم يترك لدى القضاء االداري ال
بدون استثناء حيث يعد ذلك مبدا دستوريا في  اعلى جميع قرارته بة قضائيةمعالجة, بل فرض رقا

 العراق .
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 المصادر

 القرآن الكريم

 اوال / الكتب :
 
مبادئ واحكام القانون  -مهدي ياسني السالمي و  عصام عبد الوىاب الربزجنيو  علي حممد بديرالدكتور  (4

 الناشر مكتبة السنهوري  – 4112 -بغداد  –جامعة بغداد  -االداري
مبادى و احكام القانون  -مهدي ياسني السالمي و  عصام عبد الوىاب الربزجنيو  علي حممد بديرالدكتور  (4

 4144مكتبة السنهوري -االداري 
-رسالة دكتوراه  -انقضاء الرابطة الوظيفية يف غري حالة التأديب يف القانون االردين  -محدي سليمان القبيالت  (7

  4114 -جامعو بغداد
 عمان االردن -4117مكتبة دار الثقافة  -القانون االداري  -نواف كنعان (1
 املعني حتت التجربة يف القانون العراقي والقوانني املقارنة -حممود عبد علي محيد  (3

 :  انينالقو ثانيا / 
 
 املعدل 4664لسنة  41قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم  (4

 م املعدل4691لسنة  41قانون اخلدمة املدنية رقم  (4
 

 ثالثا / االحكام القضائية :
 
 9/7/4627منشور يف جملة نقابة احملامني بتاريخ  -حكم حمكمة العدل العليا االردنية  (4
 م 4636سنة  4م منشور يف جملة االحكام العدلية عدد 4636لسنة  424حكم جملس االنضباط العام رقم  (4

 

 

 

 


