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 داءـــــــــــالإى
 اىل صاحب اخللق الؼظمي اذلي قال فيو رب السموات الس بع الطباق      

)) واهك لؼىل خلق غظمي (( س يدان وحبيبنا وقائدان محمد )صىل هللا ػليو 

 وسمل ( 

 اىل اليت اضلتنا خبمية احلب واحلنان ..... ايم الغالية 

 اىل من هذر حياتو من اجل ابناءه ... ايب الؼزيز , داغيا من هللا

 ان يبارك هلام يف حياهتام وان مينحيام الصحة ودوام الؼافية .

 

 لبحث اىدي ىذا ا                                                          
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 وتقديس شكس
 يسعدني ويشسفين اى اتقدم بالشكس اجلزيل وعظين االهتناى اىل 

 جاهعة دياىل  –كلية القانىى والعلىم السياسية 

 (حسام عبد اللطيف  حمي)  اىل االستاذ الفاضل 

 على جهىده املتىاصلة المتام هرا البحث .

 اىل مجيع املعلوني واملدزسني واساترتنا 

 يف كلية القانىى عسفانا جبهىدهن 

 مجيع اصدقائي وزفاقي  اىل
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 المقدمة

 تبعا أهمٌته تزاٌدت وقد المنفذ وساعدها الدولة رأس الموظؾ البحث موضوع

 والقٌام والخارجً الداخلً األمن على ٌقتصر دورها ٌعد فلم ، الدولة نشاط التساع

 . إٌجابٌة أكثر دورها أصبح بل ، العامة األشؽال ببعض

 من ٌستمدها التً الوظٌفٌة واالمتٌازات الحقوق من بالعدٌد ٌتمتع موظؾ كان وإذا

 شروطها توفر عند اإلجازة فً  الحق. الحقوق تلك أهم من فإن ، التنظٌمً مركزه

 العام المرفق سٌر ٌضمن بما الحق هذا ممارسة تنظٌم فً بحقها اإلدارة احتفاظ مع

 ال ةٌالجامع واالجازة.  العامة المصلحة مقتضٌات وفق اإلجازة هذه وتمتع ، بنظام

 اإلجازة نوع باالختالؾ تختلؾ معٌنة الشروط توفر البد بل ، هابطلٌ من لكل تمنح

 .  لٌهاالحصول ع ٌروم الذي الجامعٌة الخدمة للموظؾ ةالممنوح

 كٌفٌة بالبحث تناول الجامعٌة الخدمة موظؾ إجازات لموضوع الوافً الشرح ولعل

 . هاتدوم وأنواعها منحها

 تختلؾ فاالجازة منحها حٌث من الموظؾ إجازة له تخضع الذي القانون وكذلك

 .  نوعها باختالؾ

  البحث أهمٌة

 عن الجامعٌة الخدمة موظؾ إجازات دراسة من ؼٌرها عن البحث هذا أهمٌة تتمٌز

 نصٌبا تنال لم التً الموضوعات من لموضوع تتعلق فهً ، المواضٌع من ؼٌرها

 حدٌثة دراسة فهً ، والباحثٌن والشراح الفقهاء قبل من واالهتمام الدراسة من وافٌا
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 تعدٌله تم ما ومنها نافذة الزالت التً القدٌمة والقرارت المصادر عن اعتمده ولهذا

 كٌفٌة معرفة منها خاصة أهمٌة لها الجامعٌة الخدمة موظؾ إجازات دراسة وان

 تتوفر أن ٌجب التً الشروط وحاجة منها ومدى له تسمح التً الموظؾ ومن منها

 هذه راتب بدون أو راتب بنصؾ أم تام براتب تكون وقد.  اكتسابها حال فً

 . البحث هذا فً عنها نبحث ما كلها التفاصٌل

 هٌكلٌة البحث

 األول المبحث تناول.  خاتمة وعقبتها مقدمة سبقتها مباحث ثالثة البحث قتضىا

فً مطلبٌن ٌتضمن المطلب االول تعرٌؾ موظؾ  الجامعٌة الخدمة موظؾمفهوم 

الخدمة الجامعٌة ، وفً المطلب الثانً شروط موظؾ الخدمة الجامعٌة ، اما المبحث 

الثانً فتكلمنا عن مفهوم االجازات لموظؾ الخدمة الجامعٌة فً مطلبٌن حٌث 

خصصنا المطلب االول لتعرٌؾ االجازات ، وفً المطلب الثانً انواع االجازات 

مبحث الثالث تناولنا شروط االجازات الممنوحة لموظؾ الخدمة الجامعٌة . اما فً ال

الجامعٌة واهمٌتها واهدافها فً مطلبٌن االول شروط االجازات الجامعٌة واهمٌتها ، 

 والمطلب الثانً اهداؾ االجازات الجامعٌة .
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 ولاال المبحث

 الجامعٌة الخدمة موظف مفهوم

 الجامعٌة الخدمة عن مستقل كنظام ، القانون عالم أن الجامعٌة الخدمة تظهر لم

 سارت التً العامة القاعدة أن إذ ، شهدتها التً التطورات من جملة بعد إال ، المدنٌة

 الخدمة موظؾ تخص قانونٌة قواعد وجود عدم هً ، العراقٌة التشرٌعات علٌها

 الخدمة قوانٌن أحكام علٌه تسري عاما موظفا باعتباره إلٌه ٌنظر كان حٌث الجامعٌة

 إلى النظرة تؽٌر نتٌجة ، تدرٌجٌا بالتفرع بدأت المذكورة القاعدة أن إال المدنٌة

 الجامعً األستاذ المساواة إلى الملكً عهد فً األمر وصل إذ ، الجامعٌة الخدمة

 للخدمة معالجتنا فإن ولهذا ، واالمتٌازات الحقوق حٌث من(  القاضً)  بالحاكم

 عن مستقلة ذاتٌة لها توجد وهل.  بها المقصود بتحدٌد حٌاتنا تستوجب الجامعٌة

 الخدمة مفهوم بٌان وٌحل ( الجامعٌة الخدمة موظؾ)  المذكورة الوظٌفة شاؼل

 ٌنظر فإما ، صٌؽات الجامعٌة للخدمة الجامعٌة بالخدمة المقصود ،وتحدٌد الجامعٌة

 خالل من إلٌها ٌنظر أو الجامعٌة الخدمة موظؾ شاؼلها عن مستقال لمفهومها إلٌها

 لموظؾ ما صدار ٌعد الثانٌة حالة فً الجامعٌة الخدمة مفهوم أن بمعنى شاملٌها

 قانون فً علٌها المنصوص الوضائؾ إحدى الجامعٌة الخدمة تعد. الجامعٌة الخدمة

 1961 لسنة( 24) رقم المدنٌة الخدمة وقانون.  1961 لسنة( 25) رقم المالك
(1)

. 

 .11ص ،2112، الجامعٌة الخدمة فً الوسٌط ، طالب عادل مصدق( 1)
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 موحدا مسلكا تتاخذ لم الجامعٌة شؤونالخدمة نظمت التً العراقٌة التشرٌعات ان اال

 الٌها االستناد ٌمكن معٌار وجود عدم عن فضال المشرع فلسفة الختالؾ الشأن بهذا

التمٌز هذا فً
(1)

 فرعٌن إلى تقسم الجامعٌة الخدمة بمفهوم اإلحاطة أجل ومن لذا ،

 موظؾال شروط الثانً ٌخص وفٌما.  الجامعٌة الخدمةلموظؾ  تعرٌؾ األول

 .الجامعٌة الخدمة

 

 االول المطلب

 الجامعٌة الخدمة الموظف تعرٌف

 الجامعً التدرٌس بممارسة ٌقوم موظؾ كل -: الجامعٌة الخدمة بموظؾ ٌقصد

 العالً التعلٌم وزارة دٌوان فً والعمل والفنٌة العلمٌة وإلشادة العلمً والبحث

 التدرٌسٌة الهٌئة عضو الشروط فٌه توفر ممن مؤسساتها أو العلمً والبحث

 لسنة( 41) رقم العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة قانون فً علٌها المنصوص

 . (2) محله لٌح قانون أي أو 1988

 دراسة) العراق فً الجامعٌة الخدمة لموظؾ الدراسٌة االجازة ، حسٌن الجبار عبد بتول( 1) 

 . 62ص ، 2117 ، النهرٌن جامعة ، الحقوق كلٌة ماجستٌر، رسالة( .  مقارنة

 .2118 لسنة( 23) رقم الجامعٌة الخدمة قانون ،( 1) المادة نصت( 2) 
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 الفقٌه عرفه وكذلك
(1)

 دائمة بطرٌقة ٌساهم شخص كل)  بأنه العام الموظؾ دٌجً 

 (.  بها ٌقوم التً األعمال طبعة كانت مهما عام مرافق إدارة فً

 فً العام للموظؾ رٌؾتع بإدارة العراقً المشرع أن جانبا منه فإن العراقً الفقه أما

 حول شك كل قطع فقد ، المعدل 1961 لسنة( 24) رقم المدنٌة الخدمة قانون

 الموضوع
(2)

 . 

 شخص كل بأنه الموظؾ( 13) المادة نص فً العام انضباط مجلس عرؾ وقد

 فتعلق آخر االعتبار كل عن النظر بؽض مؤسسة فً أو اإلدارة فً وظٌفة ٌشؽل

 والقطاع الدولة موظفٌن انضباط بقانون النهج هذا وتأكد ، تعٌنه أو هبصفت

 كل بأنه)  العام الموظؾ عرؾ الذي 1991 لسنة( 14) رقم ، الجدٌد ، االشتراكً

(  بوزارة مرتبطة ؼٌر الجهة أو الوزارة مالك داخل وظٌفة إلٌه عهدت شخص
(3)

  . 

 فً عندنا المؤممة المشارٌع فً اإلدارة لعمال القانونً بالمركز ٌتعلق فٌما أما

 تحكمه تنظٌمً قانونً مركز فً فعم(  االشتراكً القطاع هٌئات موظفً) العراق

الهٌئات بموظفً مقارنتهم ٌمكن وال عمومٌٌن موظفٌن أي االداري القانون قواعد
(4) 

 . 831ص  سابق، مصدر ، الجبار عبد بتول( 1)

 .  292 ص ، اإلداري القانون وأحكام مبادىء ،بدٌر محمد علً (2)

 لسنة( 14) رقم ، االنزاعً القطاع موظفً انضباط القانون من األولى المادة نصت (3)

1991. 

 . 361 ص ، 2114 السنة ، اإلداري القضاء ، العانً جبار وسام. د (4)
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 فً عاما موظفا فٌعتبر فرنسا فً العامة المشروعات موظفً أو مصر فً العامة

 قانون قواعد علٌهم تسري عمال  عداهم وما اإلداري الجهاز فً قٌادٌا مركزا حتلٌ

 . الخاص القانون قواعد تحكمهم إجراء أو العمل

 رٌفاتع الدولة موظفً وانضباط المدنٌة الخدمة تشرٌعات انتهت العراق فً وكذلك

العام للموظؾ
(1)

 لسنة( 24) رقم المدنٌة الخدمة القانون من الثانٌة المادة فنصت.  

 المالك فً داخلة دائمة وظٌفة إلٌه عهدت شخص كل) بأنه الموظؾ المعدل 1961

 شروط اجتماع العام الموظؾ صفة لتحقق ٌقتضً ذلك وعلى(  بالوظٌفة الخاص

 .  بعد فٌما تناولها معٌنة

 وتقاضى وظٌفة ٌشؽل من كل بأنه االنتخابٌة القوانٌن فً الموظؾ ٌعرؾ وكذلك

 .  الدولة من مربعا

 العاملٌن بنظام والمعنى حالتا العامة الوظٌفة لشؤون المنظم قانون إلى وبرجوع

 المادة أن نجد المصري 1978 لسنة( 47) رقم بقانون الصادر بالدولة المدنٌٌن

 المدنٌٌن من العاملٌن بنظام المتعلقة المسائل فً العمل أن على تنص  منه االولى

 :  على أحكامه وتسري القانون بهذا الواردة باألحكام بالدولة

 

 . 361 ص ،المصدر السابق  ، العانً جبار وسام. د (1)
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  بها خاصة موازنة لها التً واألجهزة ومصالحها الحكومة بوزارات العاملٌن -1

 المحلً الحكم ووحدات
(1)

 . 

 فً عامال وٌعتبر بهم العامة الواقع علٌه تنص لم فٌها العامة بالهٌئات العاملٌن-2 

 وحدة كل لموازنة المسببة الوظائؾ إحدى فً ٌعٌن من كل القانون هذا أحكام تطبٌق

 نسٌان على اختصر وإنما العام للموظؾ صددا تصرٌفا تنص لم النص وبهذا. 

 أسفر الذي. (3) والقضاء الفقه عاتق على العبء أثقل ثم ومن. (2) أحكامه تضمن

 المرافق أحد خدمة فً دائم بعمل إلٌه ٌعهد شخص كل هو العام الموظؾ أن على

 ، المرفقٌة أو اإلقلٌمٌة العام القانون أشخاص أحد أو الدولة ، إدارتها وٌتولى العامة

 هذا ومن.  للمرفق اإلداري التنظٌم نطاق فً ٌدخل دائما منصبا ٌتولى وذلك

 :  هً العام للموظؾ األساسٌة العناصر أن ٌتضح التعرٌؾ

    الدائمٌة -1

 والوحدات لها التابعة والمصلحة لدولة التابعة المركزٌة اإلدارات أحد فً العمل-2 

 .  العامة والهٌئات بالمؤسسات العاملٌن على ذلك ٌسري أن وٌجوز المحلٌة

 وإذا الوظٌفً التدرج واجبات إحدى فً قرار صدر بتعٌنه قد الشخص ٌكون ان-3

العام حقه هذا على اطلع األساسات هذا تحققت
(4)

. 

 المصري ، 1935 لسنة ، 148 رقم ، االنتخاب قانون( 1)

 . 14ص ،219 لسنة العامة الوظٌفة ، جعفر أنس (2)

 . 456ص ،1969 االسكر مطبعة ، االداري القانون مبادئ ، شحاتة توفٌق (3)

 .15المصدر نفسه ، ص ( انس جعفر ، 4)



13 

 الثانً المطلب

 الجامعٌة الخدمة الموظف شروط

 فً وردت التً الشروط ؼٌر على العصر سبٌل فً تأتً لن التوظٌؾ شروط أن

 ٌعٌن ال المدنٌة الخدمة القانون فً السابعة المادة نصت وقد المدنٌة الخدمة قانون

 -: كان االمن الحكومٌة الوظائؾ فً مرة ألول

  سنوات خمس عن تقل ال مده تجنٌسه على مضى أومتجنسا عراقٌٌن-1

 خطى الذي 17/8/1969 فً 366  المرقمة الثروة قٌادة مجلس قرار موظؾ. أ

 فً 384 المرقمة  قراره وكذلك التعٌٌن عند بالعراقٌٌن  الفلسطٌنٌٌن بمساواة

 الدولة دوائر فً موظفا العربً المواطن تعٌٌن بجواز قضى الذي 29/3/1977

 حٌث من العراقٌٌن معاملة وٌعمل المذكورة الشروط فٌه توفرت اذا ومؤسساتها

 . والواجبات الحقوق

 العراقٌة اكتساب الجنسٌة تارٌخ على سنوات خمس مدة مضً شرط الؽً -ب

 فً 536 المرقمة الثورة قٌادة مجلس القرار لموجة الدولة الوظائؾ فً للتعٌٌن

15/5/1974. 

 ( 3). عشرة السادسة وللممرضة العمر من عشر الثامنة اكمال -2

 

 المدنٌة الخدمة قانون من ، السابعة المادة نص( 1)
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 األمراض ومن المعدٌة السارٌة األمراض من وسالما الطبً الفحص فً ناجحا -3 

 قرار بموجب.  لها المعٌن بالوظٌفة القٌام من تمنعه التً والعقلٌة الجسمٌة والعاهات

 . (1)الخاص للنظام وفقا المختصة الطبٌة السلطات من

 الشرؾ تمس بقضٌة أو سٌاسٌة ؼٌر بجناٌة محكوم وؼٌر األخالق حسن-4 

 .واالحتٌال والتزوٌر واالختالس كالسرقة

 . بها معترؾ دراسٌة شهادة على حاصل-5 

  الموظؾ على وردت التً الشرط من عقٌد وإن

 شروط هو المبحث هذا من ٌهمنا ما ولكن العامة الوظٌفة أشؽال من تتوفر أن ٌجب

 الخدمة موظؾ ان و الجامعً الخدمة الموظؾ فً تتوفر أن ٌجب التً الفائدٌة

( 25) رقم المالك قانون علٌهم ٌسري الذي الموظفٌن مئات أحد من ٌعد الجامعٌة

 وجود عدم حالة فً 1961 لسنة( 24) رقم المدنٌة الخدمة وقانون ، 1961 لسنة

.  ثارها الذي التساؤل أن إال الجامعٌة الخدمة قانون فً علٌهم ٌطبق قانونً.  نص

 الخدمة لموظؾ القانونً المركز ذات علٌه ٌنطبق الجامعٌة الخدمة الموظؾ أن هل

 وأن  سبق خاصة طبعة ذو قانونً مركز ؼٌر انه ام الدولة مع عالقته فً المدنٌة

 وظٌفة أن ٌعنً مما مساعد مدرس وظٌفة من تبدأ الجامعٌة الخدمة وظائؾ بٌنا

  (2) هٌئة وظائؾ ضمن لٌست المعٌد

 . المدنٌة الخدمة قانون من ، السابعة المادة ( نص1) 

 .21ص ، سابق ،مصدر عادل مصدق (2) 
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 القانون لحكام تخضع التً المعاونٌة األجهزة الوظائؾ من تعد كونها التدرٌسٌة

 لم ما فً بموجبة الصادرة وتعلٌمات ، العدل 1961 لسنة( 24) رقم المدنٌة الخدمة

 الجامعٌة الخدمة قانون فً صرٌح نص ٌرد
(1).  

 التً العالقة أصل إلى بالرجوع ، الجامعٌة الخدمة للموظؾ القانونً المركز وٌتحدد

 أن بمعنى.  تنظٌمٌة عالقة كونها عن تعدو ال إذ الحكومة مع الموظؾ بها تربط

 متماثلة هو إذ علٌها تطبق التً تسمٌاته كان أٌا واحد للموظؾ القانونً المركز

 مركز خضوع عن فضال مماثلة وظائؾ ٌشؽلون الذٌن الموظفٌن لكافة بالنسبة

 واألنظمة للقوانٌن خاصة بصورة الجامعٌة الخدمة وموظؾ عامة بصورة الموظؾ

 .  به المتعلقة األحكام كافة تعالج التً

 ٌنطبق العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر أن هل اآلتً التساؤل ٌثار العدد وبهذا

 المذكور الوصؾ. الوصؾ ٌنطبق ال أم ، الجامعٌة الخدمة موظؾ وصؾ علٌه

 صفة انطباق بعدم للوزٌر القانونً المركز تكٌؾ التً الفقه ؼالبٌة ذهب.علٌه

 لسنة( 24) رقم المدنٌة الخدمة قانون من( 1) المادة ألحكام استنادا ، علٌه الموظؾ

1961(2) . 

 استنادا الوزٌر على الجامعٌة الخدمة موظؾ وصؾ انطباق عدم جانبنا من وترى

 . المذكور الجامعٌة الخدمة قانون فً الوارد للتعرٌؾ

 .21ص ، سابق ،مصدر عادل ( مصدق1) 

 رسالة ، العراق فً العامة الوضعٌة فً شرقٌة القانونً النظام ،  مهدي فٌصل ؼازي. د (2) 

 .45 - 46ص ،  1992 ، بؽداد جامعة ، القانون كلٌة ، دكتوراه
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 الثانً المبحث

 الجامعٌة الخدمة لموظف اإلجازاتمفهوم 

 الدولة فً علٌها وٌطلق.  العاملون بها ٌتمتع التً الحقوق من اإلجازات تعتبر..

 ضرورة لإلنسان أن فً ذلك من والحكمة(  الراحة حق)اصطالحا االشتراكٌة

 عن أطول مدة بعمل القٌام على إجباره ٌجوز ال ثم ومن العمل على معٌنة احتمال

 اإلنسان قدرة متوسط أساس على البشرٌة الطاقة هذه وتقدر.  الجسمانٌة طاقته

 . العادي

 اإلجازات إلى بالنسبة.  بالدولة المدنٌٌن العاملٌن قانون تطلب تقدم مع واتباع

 على متصلة أٌام ستة قدرها إجازة على العامل ٌحصل أن األحوال جمٌع فً السنوٌة

 .  األقل

 وٌتحقق.  حماٌته تكفل التً الوسائل بٌان ٌجب بل الحق هذا تقرٌر ٌكفً ال انه اال

والسنوٌة األسبوعٌة والراحة ، الٌومٌة العمل ساعات تمدٌد طرٌقة عن ذلك
(1) 

 القانون  وقرر ، لذلك وتحقٌقا تمدٌده علة التؽت وإال ، كامل باجر ٌكون أن وبشرط

 واإلجازات الرسمٌة اإلجازات أٌام فً كامل باجر إجازة فً الحق للعامل ٌكون أن

 . السنوٌة

 

 فً 476 الوقائع فً نشرت ، 1961 لسنة( 14) رقم المدنٌة الخدمة ( تعلٌمات1) 

1961/1/31. 
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 :  الراحة حق على أساسا تتركز التً اإلجازات إلى بالنسبة األصل هو هذا...

 أو ، الحج عاجزة دٌنٌة اعتبارات إلى تستند اخرى إجازات نظم القانون أن ٌبدأ

 الحدهما رخص اذا الزوجٌة او الزوج المصاحبة إجازة أو.  الوضع كاجازة المبنً

 . الخارج إلى بالسفر

 إلى تهدؾ لضوابط ٌخضع للعاملٌن الحقوق هذه تقرٌر أن ، المعٌار هذا فً وٌالحظ

 فً ٌبدو الذي العامل وصالح وحده العمل صالح فً ٌتمثل الذي العام الصالح رعاٌة

البشرٌة قراراته الستكمال.  عنها الؼناء ضرورة ٌعد الذي الحق هذا تقوٌته عدم
(1)

 . 

 إجازة الموظؾ ٌستحق. ) 1ؾ واألربعون الثالثة المادة أن ذكر ما إلى وباإلضافة

( خدمته من أٌام عشرة كل عن واحد ٌوم بمعدل تام براتب اعتٌادٌة
(2)

 . 

 التمتع فً للموظؾ اإلجازة حق على المادة هذه فً أقر قد المدنٌة الخدمة القانون إن

 .  خدمته مدة من واحد ٌوم أٌام عشرة لكل ٌكون وان باالجازة

 عن االمتناع والٌجوز العامة بالمصلحة اإلخالل عدم اإلجازة منح على وٌشترط

 الطلب تقدٌم مشارٌع من اعتبارا أشهر ستة على التزٌد مدة السبب لهذا اإلجازة منح

 الموظؾ ٌمنح ال أن على على ٌوما( 181) لمدة اإلجازات تراكم وٌجوز.  األول

مدة إلى فٌضاؾ ٌوما( 181) زاد وما.  تام براتب ٌوم( 121) من أكثر مدة لكل
(3 )

 

 

 .478 ص ، 1982 ، االداري القانون ، العطار فؤاد (1)

 . المدنٌة الخدمة قانون ،( 1) فقرة ، 43 مادة  (2)

 ( .المعدل) 1961 لسنة المالٌة وزارة تعلٌمات من( 6) المادة (3)
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 المتراكمة اإلجازات راتب فإن الموظؾ وفاة حالة وفً.  للموظؾ التقاعدٌة الخدمة

مروقىال خلؾ من التقاعدٌة الحقوق استٌفاء الحق له لمن تدفع
(1)

 . 

وقد اشارات التعلٌمات الخاصة باالجازات  م45/  6 فقرة المدنٌة الخدمة قانون

كما  . االعتٌادٌة على استحقاق الموظؾ لهذه االجازة سواء اكان مثبتا لم لم ٌثبت

اشارت التعلٌمات الى عدم اعتبار العطلة الرسمٌة من ضمن االجازات اذا وقعت 

ة على ان العطلة التً تقع اثناء االجازة تعتبر قبل بدء االجازة او عند انتهائها مباشر

 .هذه االجازة مهما كان نوع العطلةمن ضمن 

لكن ال ٌبدو هنا تطبٌق لمبدأ العدالة فً معاملة الموظؾ المجاز حٌن ان العطلة 

الرسمٌة التً تقع ضمن االجازة ٌتمتع بها الجمٌع من الموظفٌن . وكان من 

المفروض ان ٌشار الى احتساب اٌام االجازة على اساس اسام العمل فقط 
(2)

. 

وقد اشار اعمام قانون الخدمة المدنٌة ) المعدل ( والتعلٌمات الصادرة بموجبه ، 

( حٌث التثبٌت 9أم  1976لسنة ) 142وكذلك قانون الخدمة الجامعٌة المعدل رقم 

 منمن ٌتمتع بالعطالت المدرسٌة من الموظفٌن وباللحقاق ؼٌرهم من الموظفٌن 

  إجازات إلى الموظفٌن هوالء حاجة التاحتما مواجهة تفرض.  االعتٌادٌة إالجازات

 

 ( .المعدل) 1961 لسنة المالٌة وزارة تعلٌمات من( 6) ( المادة1)

 1984( من الوظٌفة العامة الفرنسً الصادر عام 34نص المادة) (2)
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 قد 1961 لسنة المدنٌة الخدمة قانون من( 44) المادة فإن الدراسٌة السنة خالل

 .... دراسٌة سنة كل من أٌام سبعة تتجاوز ال المدة تام براتب إجازة منحهم أجازت

 تكون التً اإلجازة حول ٌدور ما وكل تفصٌل من اإلجازات هذه حاجة تناول وأن

 اإلجازة هذه بحث وٌتم القانون صدرها التً قواعد وحسب الموظؾ استحقاق من

.  الجامعٌة الخدمة موظؾل اإلجازات تعرٌؾ األول المطلب فً تتناول مطلبٌن فً

 انواع االجازات الممنوحة لموظؾ الخدمة الجامعٌة . الثانً المطلب أما

 

 األول المطلب

 الجامعٌة الخدمة اإلجازات تعرٌف

 ان اال.  بها المكلؾ الوظٌفة واجبات ألداء وقته الموظؾ ٌكرس األصل كان اذا

 عالجت التً التشرٌعات جمٌع نظرة معا أصبحت المختلفة بأنواعها اإلجازات

 من لفترة الراحة من فٌها العاملٌن لتمكٌن وذلك.  العامة الوظٌفة شؤون ونظمت

 بمواجهة للموظؾ تسمح أو إلنتاج العمل على وقدراتهم نشاطهم لزٌادة الزمن

 دراسٌة أو خاصة أؼراض لتحقٌق أو طارئة أو اجتماعٌة أو صحٌة معٌنة ضروؾ

 (1)التً الرسمٌة والمناسبات األعٌاد واجازات األسبوعٌة العطل الى باالضافة وذلك

 . 341ص ،2112، اإلداري القانون وأحكام مبادىء ، محمد ابدٌر علً. ( د1)
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 لسنة 14 رقم المدنٌة الخدمة قانون تضمن وقد.  الرسمٌة الدولة مؤسسات بها تعطل

 باالجازات التمتع  الموظؾ حق على.  منه الثامن الفصل فً والمعدل 1961

 الممنوحة السلطة مع التعارض هذا( الحق) لفكرة استخدامها  أن ؼٌر.  المختلفة

 بناءا إلؽائها أو قطعها بها لتمتع تأجٌل أو مدتها تقصٌر أو اإلجازة رفض فً لإلدارة

 المصلحة على تسمو عامة مصلحة تمثل التً وضروراته العمل مقتضٌات على

 قٌام بموجب صؽٌرة سلطة هً هنا اإلدارة سلطة بأن علما.  الفردٌة الموظؾ

 عن االنقطاع بعدم ملزم الموظؾ فإن أمر من ٌكون ومهما الستعمالها قوٌة مبررات

 الموقؾ الطارئ الضرر حالة فً إال قانونٌا له ممنوحة إجازة بموجب إال عمله

 . (1) المؤقت االنقطاع ٌبرر الذي

 ، به المكلؾ العمل ألداء الجامعٌة الخدمة الموظؾ تفرغ وجوب هً العامة القاعدة

 من العدٌد أفرد قد المدنٌة والخدمة الجامعٌة الخدمة قانونً فً المشرع أن إال

  الموظؾ حقوق من حقا تعد كونها ، اإلجازة حاالت محاضة لمعالجة النصوص

 .  خاصة بصورة الجامعٌة الخدمة والموظؾ ، عامة بصورة

 فً وذلك بالمرتب احتفاضه مع عمله عن الموظؾ انقطاع)  بأنها اإلجازة وتعرؾ

 اإلجازات أنواع كافة ٌعالج لم المشرع لكن .( محددة لشروط طبقا و معٌنة حدود

  (2) الجامعٌة الخدمة موظؾ بها ٌتمتع التً

 

 . 341ص ،2112، اإلداري القانون وأحكام مبادىء ، محمد ابدٌر علً. ( د1)

 . 188ص ،1975 ، الكوٌت العصرٌة، المطبعة ، الكوٌتً االداري القانون ، قبانً بكر. د (2)
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 تكون قد أو.  راتب بدون أو ، براتب اعتٌادٌة إجازات تكون إذا.  متنوعة كونها

 زوجٌة مصاحبة إجازة أو ، امومة إجازة أو ، مرضٌة إجازة السنوٌة العطلة إجازة

 بدال أٌام( 5) جعله بأن األسبوعً العمل وقت تحدٌد إلى عمد قد المشرع أن كما. 

 . (1) عمله أداء فً نشاطه استعادة من الموظؾ ولتمكٌن أٌام( 6) من

 الثانً المطلب

 الجامعٌة لخدمة اإلجازات أنواع

 باختالؾ تختلؾ الجامعٌة الخدمة لموظؾ ممنوحة تكون التً اإلجازات أنواع أن

.  القانون علٌها نص التً الطرٌقة وحسب أنواعها واختالؾ إجازة كل طبٌعة

 اإلجازات أنواع من نوع كل ونصت اإلجازة بها تقسم التً الحالة بتنوع وكذلك

حٌث سنتناول االجازة الدراسٌة االعتٌادٌة والمرضٌة ضمن   فروع شكل على

 . الفرع االول واجازة المصاحبة واالمومة ضمن الفرع الثانً 

االجازة الدراسٌة واالجازة االعتٌادٌة لموظؾ الخدمة الجامعٌة  -: األول الفرع

 .واالجازة المرضٌة 

 اجازة المصاحبة الزوجٌة واجازة االمومة واجازة العدة  -: الثانً الفرع

 . العدة إجازة -: السادس الفرع

 

 188المصدر السابق ، ص  ، قبانً بكر. ( د1)
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 األول الفرع

 ة واالعتٌادٌة والمرضٌة الدراسٌ اإلجازة

 ؼرضها تمثل اذا واحد آن فً الموظؾ على والتزاما حقا تعد الدراسٌة اإلجازة أن

 فإنه وبالمعٌار ، العلٌا الدراسة أعمال فً للموظؾ الشخصٌة الرؼبة إشباع فً

 ، قانونا علٌها المنصوص الشروط انطباق ، المذكورة اإلجازة منح لؽرض ٌتوجب

 ، الموضوع لهذا تعدوا الذٌن الفقهاء بتعدد عدٌدة تعرٌفات الدراسٌة اإلجازة وعرفه

 أو المهنً أو العلمً مستواه لتحسٌن للموظؾ تمنح التً اإلجازة)  بها ٌقصد إذ

(  الوظٌفٌة الموظؾ وواجبات بمهام مباشرة عالقة التحسٌن لهذا كان اذا الثقافً
(1)

 

 تمكٌنه بؽٌة معٌنة لمدة العام للموظؾ تمنح التً اإلجازة تلك)  بأنها عرفت كما. 

 راتب بنص أو تام براتب وتكون أعلى شهادة على والحصول الدراسة مواصلة من

(  راتب بدون أو
(2)

 . 

 خاللها ٌنصرؾ إذ.  الشخصٌة الموظؾ حقوق من حقا فتعداما االجازة االعتٌادٌة 

 هذا ٌتصؾ كما الخاصة األعراض بعض الجتٌاز أو الراحة من بقسط التمتع إلى

 وتنظٌمٌة شخصٌة طبٌعة ذو حق أنه أي ، التنظٌمٌة بصفة الوقت ذات فً الحق

 واحد وآن
(3 )

 

 .211ص ، 1983 ، الجدٌد الكوٌتً المدنٌة الخدمة قانون ، الطٌطائً عادل. د( 1)

 . 8ص ، سابق مصدر ، حسٌن الجبار عبد بتول(2)

  .الجامعٌة الخدمة قانون من( 9) والمادة المدنٌة الخدمة قانون من( 43) ( المادة3)
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 ذهب اذا متعددة اتجاهات فً الحق هذا كٌؾ الفقه من جانبا أن بالذكر الجدٌر ومن

 بأنه اعتباره واحقا ، االعتٌادٌة اإلجازة فً الحق عن الشخصٌة الصفة نزع إلى تارة

 ، بالدولة الموظؾ تربط التً التنظٌمٌة العالقة من مستمدة تنظمٌة طبٌعة ذو حق

 تكٌؾ إلى ذهب أخرى وتارة ، باالجازة تمتعه فً للموظؾ مكتسب حق أي ومنكرا

 مشتركة مصلحة لتحقٌق القانون ٌحمٌه كونه خاصة طبٌعة ذو بأنه الحق هذا

 ٌتصؾ وكذلك.  المذكور للحق التنظٌمٌة بصفة اقرارنا مع.  واإلدارة للموظؾ

 الخدمة القانون من( اوال/11) المادة نصت وقد.  أخرى تارة الشخصٌة بالصفة

 الخدمة لموظؾ االعتٌادٌة اإلجازة نظمت التً 2118 لسنة( 33) رقم الجامعٌة

 .الجامعٌة

 ، دراسٌة سنة كل عن ٌوم( 15) لمدة تام براتب اعتٌادٌة إجازة استحقاقه فضرورة

 من كأثر مباشرة القانون من مستمدة االعتٌادٌة االجازة االستحقاق أن ٌتضح ثم ومن

 هو اإلجازة هذه احتساب أساس على ٌتم الذي المعٌار أن كما.  الوظٌفة تقلد أشار

 المذكورة اإلجازة فإن ذلك عن وفضال المٌالدٌة السنة ولٌست الدراسٌة السنة

 الخدمة فً نشترط فال ثم ومن.  وصؾ أي من المجردة الخدمة أساس على تحتسب

 اإلجازة كذلك المشرع نظم وقد.  عنها اإلجازة استحقاق لؽرض فعلٌة تكون أن

 مدة أن إذ.  لها األقصى الحد تمدٌد دون اإلجازة هذه تراكم بجواز االعتٌادٌة

تراكم
(1)

 

 

 .الجامعٌة الخدمة قانون من( 9) والمادة المدنٌة الخدمة قانون من( 43) المادة( 1)
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 فً علٌه هو لما خالؾ الجامعٌة الخدمة قانون فً معٌنة بمدة محددة ؼٌر اإلجازات

.  ٌوما( 181) ب اإلجازة لهذه القصوى المدة حدد الذي المدنٌة الخدمة القانون

 السنة إلى تأجٌلها وإنما اإلجازة سقوط لٌس اإلجازة بهذه تمتع عدم أن وبمعنى

 لموظؾ المستحقة اإلجازات تزوٌد إجازة هو الثانً االستثناء أما.  القادمة الدراسٌة

الجامعٌة الخدمة
(1) 

 

 الذي المدنٌة الخدمة القانون فً تزوٌدها ٌتم التً اإلجازات احتساب فً ٌتعلق فٌما

 رقم للقانون وفقا التزوٌد هذا ٌجنب فٌما أما.  أٌام( 11) لكل واحد ٌوم تحدٌدها تم

الملقً الجامعٌة الخدمة لقانون خالفا لها اقصى حد تحدٌد دون 2118 لسنة( 23)
(2)

 

 اإلجازة ٌستحق أن إذ الدراسٌة السنة فً ٌوما( 31) تجاوزه عدم فؤاده رضى

 إلى تنقسم االعتٌادٌة اإلجازة وإن.  الجامعٌة الخدمة بقانون مقٌد ؼٌر المذكورة

 الجامعٌة الخدمة قانون خال قد راتب بدون واالجازة راتب بدون اعتٌادٌة إجازة

 من راتب بدون االعتٌادٌة اإلجازة منح بكٌفٌة المتعلقة أحكام إلى اإلشارة من النافذ

 القرار أحكام إلى الرجوع علٌنا ٌتوجب فإنه لذا.  تمنحها التً والجهة مدتها حٌث

 . 1987 لسنة( 418) المرقم

أن بوزارة المرتبطة ؼٌر الدائرة رئٌس أو المختص  للوزٌر)  انه  على نص إذا
(3)

 

 .الجامعٌة الخدمة قانون من( 9) والمادة المدنٌة الخدمة قانون من( 43) المادة (1)

 التً  الجامعٌة، الخدمة قانون من( 9) والمادة المدنٌة الخدمة القانون من( 43) المادة (2)

 اعتٌادٌة إجازة الموظؾ منح

 .الجامعٌة الخدمة انونق (3)
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 وال اإلجازة تلك منحة الضرورة حفت اذا راتب بدون اعتٌادٌة إجازة الموظؾ تمنح

(  والتقاعد الخدمة الفرض اإلجازة تحسب
(1)

  . 

 تثبٌت هو راتب بدون اإلجازة لمنح األقصى الحد أن المذكور القرار من فٌتضح

 وجهد له الجوء تكون ال لكً المدة فً التحدٌد هذا وأن ، الوظٌفة الخدمة خالل

 .مبرر دون وظٌفة درجات

 توفر عند له تمنح التً الموظؾ حقوق من حقافانها تعد  المرضٌة اإلجازة اما

 لها الموضوعٌة الشروط
(2)

 تعتمد العراق خارج المرضى سفر لجنة عمل وإن.  

 ، المذكورة اإلجازة لمنح شروط عدة توافر وشرطه ، للمرضى الفعلٌة الحاجة على

 داخل الجراحً التداخل إجراء إمكانٌة وعدم المرٌض على الضوابط انطباق ومنها

 علٌه االختصاصٌٌن األطباء بمصداقٌة ذلك  واعترؾ العراق
(3)

. 

 المرضٌة باالجازة المتعلقة أحكام بٌان عن الجامعٌة الخدمة قانون سكوت إزاء...

 لقانون الرجوع ٌتوجب فإنه لذا أجرا عنها الجامعٌة الخدمة موظؾ ٌستحق التً

 لسنة( 11) رقم الصحً العجز وقانون ، 1961 لسنة( 24) رقم المدنٌة الخدمة

 العدد وبهذا ، المرضٌة باالجازة المتعلقة األحكام كافة على الوقوؾ لؽرض 1999

 .الجامعٌة الخدمة انونق (1)

  .28/8/1986 فً الصادر 1978/23 المرقم الدولة شورى محلً قرار  (2)

، 28/8/2111فً  31365اعمام  8/1/1 ت م الوزراء لمجلس العامة األمانة كتاب (3)

 .14/8/2111فً  1/5/6298د  / وكتاب وزارة الصحة المرقم م و
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 وهً ، المرٌض الجامعٌة للموظؾ الطبً التقرٌر بمنح المختصة الجهة أن ٌالحظ

 المشكلة العلمً والبحث العالً والتعلٌم التربٌة وزارة بمنتسبً الخاصة الطبٌة اللجنة

 من( 2) المادة من( ج) للفقرة استنادا الصحة بوزارة الطبٌة اللجان دائرة فً

 . 1995 لسنة( 1) رقم الطبٌة اللجان التعلٌمات

 

 ثانًال الفرع

 واألمومة والعدة الزوجٌة المصاحبة إجازة

 تقٌدها دون بالخارج زوجٌة إجازة على الحصول الجامعٌة الخدمة لموظؾ ٌحق

 االسرٌة العالقة على الحفاظ منها الؽرض كون رفضها إلدارة ٌحق أن دون.  بمدة

 .  التفكك من

 سكت قد الزوجٌة المصاحبة إجازة بتنظٌم الخاصة االحكام أن العدد بهذا وٌالحظ

 ٌتوجب ولذا.  المدنٌة الخدمة وقانون الجامعٌة الخدمة القانون من كال تطبٌقها عن

فً لمنحها القانونً األساس وٌمثل ، عالجتها التً الخاصة القرارات إلى الرجوع
(1)

 

 

 رقم التعلٌمات من( 2) والمادة 1981 سنة( 959) المرقم القرار من(  األولى) المادة (1)

 . 1981 لسنة( 135)
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الزوجة  أو الزوج على خبرا المشرع ورد قد  و 1981 لسنة( 959) المرقم المقدار

 داخل فعلٌة خدمة قضاء وجب إذا.  المذكورة  باالجازة التمتع لؽرض الموظفة

 اإلقامة سبق له كان اذا العراق الخارج من عودته بعد سنتٌن عن تقل ال مدة العراق

 خارج إلى الموقرة زوجته المصاحبة من الزوج بحرمان األمر وأنهى.  الخارج فً

(1) وحدته النعقاد األسباب عن النظر بؽض العراق
 إجازة منح شروط وٌتمثل. 

.  المذكورة اإلجازة لمنحه الموظؾ من تحدٌدي طلب تقدٌم بموجب المصاحبة

 إذ.  العراق خارج الزوج وجود تأٌٌد وكتاب  القران عقد معه ٌرفق أن وٌتوجب

 قائمة الزوجٌة العالقة استمرار ٌفترض
(2)

 ابتداء راتب بدون اإلجازة هذه وتكون.  

 ٌعمل الذي زوجة  لمرافقة الخدمة لموظؾ الممنوحة اإلجازة بمدة ٌتعلق فٌما أما

 .  مطلقة بصورة جاء النص كون.  بمدة مصدرة نجد فإنها بالخارج

 نص ٌرد مالم إطالقه على ٌجري المطلق النص أن هً العامة القاعدة أن وحٌث

  . المصاحبة اإلجازة لمنع األقصى الزمنً السقؾ تؽٌر بإمكان لٌس فإنه لذا تؽٌره

 طفلها رعاٌة إلى االنصراؾ للموظفة تعطى التً هً بأنها تعرؾ األمومة إجازة

 اإلجازات حساب فً االمومة اإلجازة تدخل وال الواحدة السنة ٌتجاوز لم الذي

 السنوٌة
(3)

 . 

 رقم التعلٌمات من( 2) والمادة 1981 سنة( 959) المرقم القرار من(  األولى) ( المادة1)

 . 1981 لسنة( 135)

 .1982 لسنة( 1283) مرقم القرار( 2)

 .1979 لسنة( 1932) رقم( المنحل) الثورة قٌادة مجلس من األول ( البند3)
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 األحكام بٌان عن سكت أنه نجد فإننا  النافذ الجامعٌة الخدمة قانون إلى وبرجوع

 هذا عالجت التً القرارات إلى الرجوع علٌنا ٌتوجب لذا.  اإلجازة هذه بمنح المتعلقة

 :  حالتٌن بٌن التفرٌق وٌتوجب الموضوع

 لمدة خاصة امومة إجازة تمنح إذ. واحدا طفال تلد التً الموظفة األم:  األولى الحالة

 نفاذها وبدأ.  الموظفة آالم من طلب بتقدٌم الموظفة االم من السنة عن تزٌد ال

 هو منها ونصوص.  به األمر وصدور.  الطلب فً المحدد تارٌخ من اعتبارا

 باجازة التمتع تكرار وٌجوز.  العمر من السنة ٌكمل لم الذي طفلها لرعاٌة انصرافها

 هً اإلجازة لهذه األدنى الحد أن مالحظة مع.  الخدمة مدة طٌلة مرات( 4) االمومة

 اإلجازة أن وهل األول لنا ٌترأى مما وبرؼم المذكور النص ولصراحة.  واحدة سنة

 لإلدارة ولٌس القانون بنص مستمد حق نرى أننا إال ، تقدٌرٌة سلطة المذكورة

  . اإلجازة هذه منح رفض

 امومة باجازة التمتع الموظفة لألم ٌحق إذ ، توأم والدة حالة فً -: الثانٌة الحالة أما

 السنة ٌكمال لم اللذان ، توأمٌها لرعاٌة منها تنصرؾ ، تام براتب سنة لمدة خاصة

 العمر من
(1)

 . 

 الوضع إجازة الموظؾ منح كٌفٌة عالج بل بذلك المشرع ٌكتفً ولم
(2)

 

 .1979 لسنة( 1932) رقم( المنحل) الثورة قٌادة مجلس من األول ( البند1)

 العراقٌة الوقائع جرٌدة فً تموز 1987 لسنة( 727) رقم المرقم القرار من األول البند( 2)

 28/9/1987 فً 2169 بالعدد
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 على ٌتوجب إذ ، 1981 لسنة التعلٌمات بموجب  الوالدة على السابقة الفترة فً

 الوضع باجازة لتمتع انفكاكها تارٌخ فٌه تقدم تمدٌدي طلب تقدم أن الحامل الموظفة

 من ، تجرٌبٌة بصورة الوالدة تارٌخ وٌعٌن حامل بأنها ٌؤكد طبً بتقرٌرا ،مستدعا

( 72) مدتها الوضع وبعد الوضع قبل ووالدة حمل إجازة الحامل الموظفة تستحق ثم

 وٌجوز الوضع قبل منها ٌوما( 21) عن ٌقل ال بما تتمتع أن وعلى ، تام براتب ٌوما

 الموظفة انفكاك حالة وفً ، فً والوضع الحمل تكرر كلما إالجازة تكرارهذه

 من ٌوما( 21) مدة إنهاء قبل الوالدة ومدة.  المذكورة باالجازة المتمتعة الحامل
(1)

 

 ، الوضع قبل ، به التمتع ٌجب الذي اإلجازاة من االدنى الحد وهو ، انفكاكها تارٌخ

 الوضع بعد لما المخصصة اإلجازة فً المتبقً بالجزء فتمتع الحالة هذه فً فتعتبر

 والوالدة الحمل إجازة تعتبر باثباتها ، الوضع تارٌخ من اعتبارا ٌوما( 51) البالػ

 مسئقاذه
(2)

 عنها ٌتوفى التً الجامعٌة الخدمة بموظفة خاصة لعدةاما االجازة .

 إبراز عن سكت أنها لوجدنا الجامعٌة الخدمة قانون األحكام استقرائنا ولدى زوجها

 رقم القانون بموجب وأقر ذلك إلى انتبه المشرع أن إال المذكورة الحالة ٌحكم نصها

( 131) لمدة عدة إجازة زوجها عنها المتوفى الموظفة استحقاق 2117لسنة( 12)

 الزوج وفاة ٌؤٌد ما جلب هو توفرها الواجب الوحٌد الشرط إن. تام براتب ٌوم

 المذكورة اإلجازة منح الؽرض
(3)

 

 العراقٌة الوقائع جرٌدة فً تموز 1987 لسنة( 727) رقم المرقم القرار من األول البند( 1)

 28/9/1987 فً 2169 بالعدد

  المدنٌة الخدمة تعلٌمات من( 1،3) المواد (2)

 المدنٌة الخدمة قانون من( سابعا/43) ( المادة3)
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 الثالث المبحث

 وأهدافها وأهمٌتها الجامعٌة اإلجازات طوشر

 شروط لها تكون إجازة فكل أنواعها باختالؾ الجامعٌة اإلجازة شروط تختلؾ

 اإلجازة شروط عن تختلؾ الدراسٌة اإلجازة فشروط لمنحها تحدد قد خاصة

 عنها ٌتوفى التً للموظفة تمنح التً العدة إجازة أو االمومة اإلجازة أو المرضٌة

 أهمٌة لالجازة أن كما.  اإلجازة نوع باختالؾ الشروط تختلؾ وهكذا.  زوجها

 مطلبٌن إلى المبحث تقسم سوؾ ذلك على التعرؾ أجل من لذلك.  معٌنة وأهداؾ

 .  وأهدافها اإلجازة أهمٌة والثانٌة الجامعٌة اإلجازة شروط األول
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 األول المطلب

 الجامعٌة اإلجازة شروط

 سواء نوعها حسب وٌختلؾ الجامعٌة اإلجازة منح لؽرض معٌنة شروط ٌشترط

 هذه عن عن نتكلم لذلك.  واألمومة عدة أو مرضٌة أو دراسٌة اإلجازة كانت

 اإلجازة.  والثانً.  الدراسٌة اإلجازة منح شروط.  األول:  فرعٌن فً الشروط

 . واألمومة والعدة المرضٌة

 

 األول الفرع

 الدراسٌة اإلجازة شروط

 الموظؾ بشخص متعلقة شروط هً العراق فً ومنحها الدراسٌة اإلجازة شروط أن

 لمنح بالشخص المتعلقة الشروط فإن بدراسة ٌتعلق ما ومنها الدراسٌة إجازة طالب

 قناة عبر الكلٌات أو المعاهد أحد فً الموظؾ قبول حالة فً هً الدراسٌة اإلجازة

 ثالث عن تقل ال خدمة لدٌه ٌكون أن للقبول المرشح الموظؾ فً فٌشترط المتمٌزٌن

 الدراسٌة المقاعد فً حقه ضمن ترشٌحه ٌكون وان الوظٌفً عمله فً وتمٌز سنوات

 من الهدؾ وان الؽرض لهذا مسبقا معدة استمارة وفق وزارة لكل المخصصة
(1)

 

 . 128( مصدق عادل ، المصدر السابق ، ص 1)
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 .  التجربة مدة تجاوزه هو فعلٌة ووظٌفة الخدمة من معٌنة خدمة ففً اشتراط

 الموظؾ حصول على الحقه تكون أن لمنحها الدراسٌة إالجازة فً ٌشترط وكذلك

 . للشهادة

 وقد اإلجازة منح فً المعدل تحدٌد من الدراسٌة اإلجازة فً شرط هناك وأٌضا

( 931) رقم بالقرار الملحقة الدراسٌة اإلجازة منح ضوابط من( أ/3) الفقرة نصت

 ٌكون أن على نصت حٌث المرشح فً توافرها الموجبة والشروط 1981 لسنة

 ٌقل ال وان أعلى شهادة على للحصول األقل فً أولٌة جامعٌة شهادة على حاصل

 ٌقل ال وان أعلى شهادة على للحصول األقل فً أولٌة جامعٌة شهادة على تقدٌره

 والثالث للسنوات األربع للشهادات مبٌنة األخٌرتٌن لسنتٌن% 65 عن نجاحه تقدٌر

 .  (1) الطبٌة االختصاصات على ذلك ٌسري وال ، السنوات المفمس لذات األخٌرة

 بعض توجبت وذلك الدراسٌة اإلجازة لمنح شروط أحد من العمر شرط وكذلك

 .  الدراسٌة اإلجازة فً معٌنة مدة فً العمر تحدٌد القوانٌن

 إذ ، الدراسٌة اإلجازة منح عند الشرط هذا مثل العراقً المشرع راعى وقد

 931 رقم بقرار الملحق الدراسٌة اإلجازة منح ضوابط من( 3-ج) الفقرة اشترطت

 لدراسة تقدم اذا سنة( 41) عن لدراسة المتقدم عمر ٌزٌد ال بان 1981 لسنة

.  الماجستٌر شهادة حاملٌن من للدكتوراه( 45) وعن الماجستٌر
(2)

 

 .128ص ، سابق مصدر ، عادل مصدق (1)

 .158الجبار ، المصدر السابق ، بتول عبد  (2)
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 الطالب الموظؾ فً متوفرة تكون أن بحسب أدبٌة أو أخالقٌة صالحة شرط وهناك

 مثل المعنة بالشرؾ مخلة  بجرٌمة علٌه محكوم ؼٌر وفٌه  و الدراسٌة اإلجازة

 فً وردت فٌه الدراسٌة اإلجازة الموظؾ منح على تؤكد التً العقوبات سرقةوكذلك

 النظر لفت)  وفٌه 1991 لسنة 14 رقم العام والقطاع الدولة موظفٌن انضباط قانون

 وكذلك السراجة تنزٌل ، الراتب إنقاص ، الترسخ ، الراتب جمع ،  االمتداد ،

 قانونً فى وردت فٌه الدراسٌة اإلجازة الموظؾ منح على تؤكد التً العقوبات

 1991 لسنة 14 رقم العام والقطاع الدولة موظفٌن انضباط

 تنزٌل الراتب، إنقاص ، الترسخ ، الراتب حصص االمتداد، النظر، لفت)   وفٌه

 وظٌفته إلى العزول الموظؾ إعادة بإمكان لٌس فإنه العزل   اما(  والفصل السراجة

 وانضباطه.  (1) المذكورة العقوبة فرض بعد دراسٌة إجازة منحه ٌمكن ال وبالتالً

 الصحٌة واللٌاقة الجسمٌة هً أخرى.  شروط هناك بالتحصٌه المتعلقة الشروط إلى

 .  السارٌة واألمراض العاهات من سالم ٌكون أن ٌجب هً

 مؤسسة فً خٌول على الموظؾ حصول فً تمثل فٌه الموضوعة الشروط أما

 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة فً بها معترؾ تعلٌمٌة
(2)

 . 

 

 

 .158السابق ، ( بتول عبد الجبار ، المصدر 1)

 13ص ، سابق مصدر  الجامعٌة، الخدمة فً الوسٌط ، خطاب عادل صدق (2)
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 الثانً الفرع

 واألمومة والعدة المرضٌة اإلجازة منح شروط

 تعذر إذا وكذلك المرٌض على توفر ان ٌجب المرضٌة اإلجازة منح شروط من أن

  علٌه االختصاصٌٌن األطباء بمصادرة ذلك وامتدت العراق داخل معالجته

 وفٌه الجامعٌة الخدمة للموظؾ المرضٌة إجازة منح فٌها ٌشترط حالتان وهناك

 مستعصٌة أمراض كان أو طوٌلة لمدة عالجه ٌكون عندما هً األولى الحالة

 تام براتب سنوات( 3) مدة بها لمنح طبٌة لجنة على فٌعرض
(1)

  . 

 كاملة سنة كل ٌوما( 31) منح اعتٌادي مرض إصابة حالة فً هً الثانٌة الحالة أما

 فً ٌمنع ثالثة شروط هنالك ، ذلك مع.  راتب بنصؾ ٌوما( 45) و الخدمة من

 ال أن وثانٌهما ، تام براتب ٌوما( 121) مرة كل فً اإلجازة تجاوز عدم أولهما

 بنصؾ ٌوم( 181)و تام براتب ٌوم( 181) عن المرضٌة اإلجازة مدة تجاوز ٌجوز

 فإن األمومة إجازة أما.  الطبٌة اللجنة تحدٌد على تعتمد اإلجازة هذه ذلك مع راتب

 إجازة منح فً هنا فالشرط.  الموضوع هذا بٌان عن سكت الجامعٌة الخدمة قانون

 -: حالتٌن بٌن تفرق أن هو األمومة
(2)

 

 

  

 13ص ، سابق مصدر  الجامعٌة، الخدمة فً الوسٌط ، خطاب عادل صدق (1)

 .1999( لسنة 11( من قانون العجز الصحً رقم )352المادة )نص ( 2)
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 عن تزٌد ال أن وعلى سنة مدة إجازة تمنح واحد طفل ولدت األم كانت اذا -: األولى

 .  النص لصراحة السنة عن تزٌد ال هنا والشرط.  الطلب تارٌخ من ابتداء السنة

 سنة مدة اإلجازة فً الحق فلها توأم ولدت األم كانت اذا هً -: الثانٌة والحالة

 تعدد تقرٌري بطلب مرفوق طبً تقرٌر تقدٌم وشرٌعة األم وعلى.  توأمها لرعاٌة

 .(1) العدة إجازة أما . الوضع باجازة لتمتع انفكاكها تارٌخ منه

 وفاة ٌؤٌد ما جلب أو تقدٌم واجب هو اإلجازة هذه الكتساب وحٌد شرط هناك 

  المذكورة اإلجازة منح لؽرض الزوج

 الثانً المطلب

 االجازة أهداف

 واإلجهاد اإلرهاق وٌصٌبه وضجر ملل لدٌه ٌولد عمله فً الموظؾ استمرار أن

 أؼلب فً علٌها منصوص وهً الموظؾ بها ٌتمتع التً اإلجازة فترة وان

 ٌكون وبذلك الوظٌفة وحماٌة الموظؾ حماٌة هدؾ له ٌكون الحق وهذا التشرٌعات

 كل البحث وتناول والوظٌفة الموظؾ جانب من أهداؾ له هو اإلجازة حق إقرار

 .  جانب على فرع

 

 / سابقا ( من قانون الخدمة المدنٌة .43نص المادة )  (1)
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 األول الفرع

 الموظف جانب من اإلجازة فاهدا

 فً وذلك شخص رعاٌة فً ٌكون  إالجازة فً الموظؾ حق ٌقدر المشرع أن

 العام مدار وعلى ٌوما فٌه منسكب ٌكون عندما عمله فً واإلرهاق التعب من حماٌته

 وعالقته حالته فً الموظؾ عالقة ومواصلة للراحة للموظؾ تروٌحا  فاالجازة

 الدراسٌة اإلجازات ناحٌة من أما االعتٌادٌة اإلجازات جانب من هذا األسرٌة

 عندما للموظؾ التعلٌمً المستوى ورفع العلمً تطوٌر فً هدؾ لها تكون. خاصة

 الذي مستوى من ترفع شهادة او علٌا الشهادة على فٌحصل دراسٌة إجازة ٌمنح

 أن شرط على للموظؾ ممنوحة تكون والتً المرضٌة اإلجازة أما وظٌفته فً ٌصب

 على والحفاظ المرض من الموظؾ حماٌة هدفها فٌكون طبٌة لجنة من موجهةتكون

 .  منصبه

 أعمارهم ٌبلػ لم الذي الرضع ألبنائها األم رعاٌة هو فهدفها االمومة اإلجازة أما

 الطلب تقدٌم تارٌخ من سنة
(1)

  . 

 لها فتقر الحمل أو الوالدة عند ورعاٌتها األم حماٌة هو وضع اال  إجازة هدؾ أما

 لؽرض ورعاٌته الموظؾ لحماٌة تقرٌرها تم جمٌعها اإلجازات وهذه.  اإلجازة هذه

  .  صورة أحسن فً انساجه وإعطاء الوظٌفة فً استمراره

 رسالة ،(  مقارنة دراسة)  الموظؾ راتب تحدٌد فً المؤشرة العوامل ، طالب أرٌج( 1)

 . 95ص 2115 ، النهرٌن جامعة الحقوق كلٌة ، ماجستٌر
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 الثانً الفرع

 الوظٌفة جانب من االجازة أهداف

 قرر فقد السلٌم العمل انحٌاز على والحفاظ الوظٌفة لحماٌة هدؾ اإلجازة تعد

 وعدم الملل بسبب والعبث األخطاء من الوظٌفة صٌانة لؽرض اإلجازة هذه المشرع

 من الذي الجهود تأهٌل وإعادة للراحة خدمة إعطاء عدم عند تنجح الذي الدقة

 وظٌفته فً الموظؾ سٌرالعمل على تؤثر أن المتوقع
(1)

 . 

 فً ولٌس األحوال جمٌع فً سلٌم ٌكون العمل جعل فً نصب هدؾ لها فاالجازة

 دوامة فً مستمر الموظؾ كان اذا الفائدة ألن القانون ٌحددها الذي األوقات جمٌع

 موصقة من المنشود الؽرض ٌؤدي لكً والنشاط الجدٌة من خالٌا ٌكون عمله ولكن

  الى الموظؾ إعادة فً الفعال الدور لها اإلجازة تكون الحالة هذه وفً الوظٌفة شًء

 حول ٌدور كله وهذا الصحٌح باتجاه العمل استمرار ثم ومن اإلجازة بعد نشاطه

 إقرار فً تبٌن قد واالحاقها التصدع من ضمانها و المطبعة جانب فً اإلجازة دور

 العامة المصلحة
(2)

  . 

 

 

 

 . 97ص ، 2112قانون العمل ، لسنة  ، العابد عدنان. د (1)

 . 98د . عدنان العابد ، المصدر نفسه ، ص  (2)
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 الخاتمة 

توصلنا هذا وبعد اشرفنا على نهاٌة بحثنا اجازات موظؾ الخدمة الجامعٌة ، 

 الى اهم النتائج التالٌة :

الٌجود فً قانون خاص اجازة الموظؾ خدمة الجامعٌة كامال فً  -1

معالجة جمٌع حٌثٌات اجازة الموظؾ وذلك تكون من المفروض هناك 

ازة الممنوحة لموظؾ قانون ٌجب ان ٌلم جمع التفصٌالت فً االج

 الخدمة الجامعٌة .

تعد االجازة حقا وظٌفٌا للموظؾ وذلك الن المتطور الذي حصل على  -2

الوظٌفة العامة كان له هذا المباشر على النظام القانونً الخاص فً 

االجازة الممنوحة للموظؾ فعد ان كانت محدودة وتكاد ان تكون مجردة 

ظؾ االمتٌازات تمنح المومن االجازات اصبحت اال من االجازة 

ٌة الممنوحة للموظؾ الخدمة الجامعٌة وهذا ٌعد اسروخاصتا االجازة الد

 اهتمام الدول فً مجال العلم فً المسٌرة التعلٌمٌة للموظؾ .

ان االجازة الممنوحة ٌجب ان تكون مسبوقة الشروط ومع ذلك اذ للوزٌر  -3

ك ٌضر فً المصلحة او من ٌخوله االمتناع عن منح االجازة اذا ككان ذل

 العامة .
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ان االجازات الممنوحة لموظؾ الخدمة الجامعٌة ٌجب ان تكون مسبوقة  -4

وهذه الشروط تكون تختلؾ الشروط لكً كون له الحث فً المنع فٌها 

 بحٌث بحسب اختالؾ نوع االجازة .

ان االجازة الممنوحة للموظؾ تكون محددة بمدة وهذه المدة تكون  -5

انون واذا اجاب القانون ان تكون حضوره منصوص علٌها فً الق

 وفٌبعض االحٌان االجازة تكرار هذه االجازة مثل اجازة االمومة .

منح االجازة برلتب او بدون راتب ففً هذه الحالة هناك اختالؾ فً منح  -6

االجازة بدون راتب او بنص راتب او براتب تام فنص القانون وكل هذا 

 عة .فً قانون الخدمة المدنٌة والجام
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 قائمة المصادر

 القران الكرٌم 

 اوال : الكتب 

 . 2119انس جعفر ، الوظٌفة العامة ، الطبعة الثانٌة ، لسنة  (1)

 .1975بكر قبانً ، القانون االداري الكوٌتً ، المطبعة العصرٌة ، الكوٌت  (2)

 .1969توفٌق شحاته ، مبادئ القانون االداري ، مطبعة االسكر  (3)

 . 1983، قانون الخدمة المدنٌة الكوٌتً الجدٌد ،  عادل الطبطبانً (4)

 .2112عدنان العابد قانون العمل ،  (5)

 . 2114علً محمد البدٌر ، مبادئ واحكام القانون االداري ،  (6)

 . 1976ؼازي فٌصل شرح قانون الخدمة الجامعٌة ،  (7)

 . 1982فؤاد العطار ، القانون االداري  (8)

 . 1987داري ، مصطفى كامل اسماعٌل ، مبادى القانون اال (9)

 .2112مصدق عادل طالب ، الوسط فً الخدمة الجامعٌة ، لسنة (11)

 . 2114( وسام جبار العانً ، القضاء االداري 11)

 ٌا : الرسائل واالطارٌح ثان

 

، العوامل المؤثرة فً تحدٌد راتب الموظؾ ) دراسة مقارنة (  طالب ارٌج -1

 . 2115رسالة ماجستٌر كلٌة الحقوق ، جامعة النهرٌن 



41 

اٌاد عبد اللطٌؾ سالم ، فً قانون الخدمة المدنٌة تدرسات والرواتب  -2

والمخصصات ) دراسة تحلٌلٌة لنص القانونً والواقع التطبٌقً ( مكتبة 

 .  2119زكً ، 

الجبار حسٌن ، االجازة الدراسٌة للموظؾ فً العراق ) دراسة بتول عبد  -3

 . 2117مقارنة ( . رسالة ماجستٌر ، كلٌة الحقوق ، جامعة النهرٌن ، عام 

 –ؼازي فٌصل مهدي ، النظام القانونً لترقٌة فً الوظٌفة العامة فً العراق  -4

 . 1992جامعة بؽداد ،  –القانون كلٌة  –رسالة دكتوراه 

 والقرارات والتعلٌمات ثالثا: القوانٌن 

 

 وتعدٌالته . 1961( لسنة 24قانون الخدمة المدنٌة رقم ) -1

 . 2118( لسنة 23قانون الخدمة الجامعٌة رقم ) -2

 المصري . 1935لسنة  148قانون االنسحاب رقم  -3

 . 1984قانون خدمة الوظٌفة العامة القرٌشً الصادر عام  -4

 .1999لسنة  ( 11قانون العجز الصحً رقم )  -5

 .1969/ 8/ 17فً  366المرقم  )المنحل(قرار مجلس قٌادة الثورة -6

 476، تنشر فً الوقائع  1961( لسنة  14تعلٌمات الخدمة المدنٌة رقم )  -7

 . 31/1/1961فً 

 )المعدل( 1961تعلٌمات وزارة المالٌة لسنة  -8

 . 27/8/1986فً  23/1986قرار مجلس شورى الدولة المرقم  -9
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 23فً  31365المرقم  8/11االمانة العامة لمجلس الوزراء م م ن /كتاب   -11

فً  1/5/6298.كتاب وزارة الصحة المرقم م . و . د / 2111/  8/

14/8/2111. 

 . 1979( لسنة 1534مجلس قٌادة الثورة ) المنحل( رقم ) قرار -11

ور المنش 1987( لسنة  727المرقم ) القرار قٌادة الثورة )المنحل( قرار -11

 . 28/9/1987فً  3169فً جرٌدة الوقائع العراقٌة بالعدد 

 
 


