
 

 

بدعوتكم لحضور القانونكلية تتشرف كلية الدراسات العليا و  

 مناقشة رسالة الماجستير

 العنوان

مع القانون المحلي إلمارة ابوظبي  وتعديالته مقارنةالضمانات التأديبية للموظف العام وفق قانون الموارد البشرية االتحادي  

  . وإلمارة دبي

 للطالب

 محمد سلطان الكعبي

  المشرف

 قسم القانون العام  ، عالء محي الدين مصطفىد.  
 كلية القانون 
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صباحا   11:00  

2018أبريل  18األربعاء،   

  (H2) بالطابق األرضي( 0012قاعة المحكمة التعليمية )  مبنى كلية القانون طالب،  

 الملخص:

الضمانات التأديبية للموظف العام ، وهل هذه الضمانات كفلت للموظف العام تمكينة من االستفادة من هذه الضمانات ، هذه الدراسة  تتناول

لف مالموجوده في حيث من ضمن هذه الضمانات المقرره له حق الدفاع و حقه في االستعانة بمحام للدفاع عنه ، و االطالع  على االوراق 

التظلم  التأديبي و أهميته، و كذلك تم التطرق لقيام الموظف من تسبيب القرار هو و كذلك تم التطرق لتسبيب القرار التأديبي، و ما  التحقيق

مختصة سلطة المن القرار التأديبي و أهميته و شروطه ، و كذلك الطعن القضائي من القرار التأديبي و شروطه ، و كذلك تناولت من هي ال

 ،التأديبي لجزاء االمبحث االول الضمانات السابقة على صدور يتناول الى مبحثيين  الدراسة تقسيم هذه  ولقد حاولت بتوقيع الجزاء التأديبي.

الول  إلى حيث تم التطرق في الفرع ا ،المطلب االول التحقيق اإلداري و تسبيب القرار اإلداري ،حيث تم تقسيم المبحث األول إلى مطلبين

اتجة صفة السرية في التحقيق ، واألثار النو  و أهمية التحقيق االداري و الضوابط الشكلية للتحقيق ،اجرءات التحقيق االداري و شروطة 

بي ، أم تسبيب القرار التأدي عن التحقيق االداري، أما الفرع الثاني تناولت ما معنى تسبيب القرار اإلداري و أهميتة و شروطة و عناصر

المطلب الثاني تناولت حق الدفاع و ما هيته  و أهميتة و مقتضيات حق الدفاع، أم المبحث الثاني تناولت الضمانات الالحقة على صدور 

ي في التشريعات تأديبالسلطة المختصة بتوقيع الجزاء ال حث تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين  فتناولت في المطلب االول القرار اإلداري 

اإلماراتية أما المطلب الثاني  فتناولت  في الفرع األول  موضوع الطعن في القرار التأديبي من حيث تعريف التظلم اإلداري و أنواعه و 

ن التظلم من م شروطة و آثار التظلم ومباشرة التظلم و التصرف فيه بواسطة لجنة التظلمات، أما الفرع الثاني تناولت الطعن أمام القضاء

 تمة.وقد انتهى البحث بالوصول إلى بعض التوصيات التي تضمنتها الخاالقضائي و أسباب الطعن القضائي.  القرار التأديبي و شروط الطعن
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