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أصول وأفضل ممارسات
إجراءات التحقيق التأديبي ®



الوحدة االولى:

حقوق الموظف والتزاماته تجاه االدارة

طبيعة عالقة الموظف باإلدارة: نظرية العقد  �

المدني، عقد القانون العام، النظريات التنظيمية

طرق اختيار الموظفين والسلطة المختصة  �

بالتعيين

حركة الموظف أثناء الخدمة: النقــل، الندب،  �

اإلعارة

حقوق والموظف �

واجبات الموظف أثناء عمله او بعد نهاية خدمته �

الوحدة الثانية:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالف

المخالفة أو اآلثم التأديبي. �

التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية �

أركان الجريمة التأديبية �

العقــــوبات التأديبيـــــــــة وشرعية العقوبات �

ضوابط العقوبات التأديبية والمبادئ الحاكمة لها �

الوحدة الثالثة:

تقنيات إجراء التحقيـق االداري )استخدام وسائل 
االثبات(

)الشكوى( تحريك االجراءات بواسطة االفراد . �
القيود الواردة على سلطة االحالة للتحقيق،  �

ومباشرة التحقيق والسلطة المختصة بهما.
االثار المترتبة على ازدواج االختصاص  �

بالتحقيق وسبل عالجها.
ضمانات التحقيق، ووقف الموظف عن العمل. �
التصرف في التحقيق �
دراسة األدلة في التحقيق التأديبي �

الوحدة الرابعة:

قرار التحقيق اإلداري/ التأديبي

األعمال المادية اإلدارية واألثر القانوني )إنشاء  �
أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية(

اركان القرار التحقيق اإلداري: ركن السبب،  �
االختصاص، االجراءات، الشكل، المحل، 

والغاية
نفاد القرار اإلداري تجاه اإلدارة واألفراد. �
ضوابط إجراءات التأديب وضماناته. �
تطبيق أسباب اإلباحة مثل حق الدفاع الشرعي  �

وغيرها، وموانع المسئولية التأديبية

الوحدة الخامسة:

الجوانب العملية في التحقيق التأديبي

فتح محضر للتحقيق واجراء المقابالت، وإعالن  �

الشهود والحضور وسماع أقوالهم، وإعالن 

المخالف

انتداب أحد الخبراء الفنيين واالنتقال للمعانيه  �

والتفتيش واستجواب المخالف

التحقيق في المخالفات التأديبية والجرائم الجنائية  �

التي تكتشف أثناء التحقيق

إعداد مذكرة بنتيجة التحقيق �

الجوانب العملية في التحقيق التأديبى �

الوحدة السادسة:

إعداد صحف ومذكرات الدعاوى التأديبية

أقسام التقاضي. �

كيفية االعداد للكتابة والصياغة القضائية. �

إعداد المذكرات. �

إعداد صحف الدعاوى. �

التدريب العملي و الحاالت العماية على صياغة  �

صحف الدعاوى

أصول وأفضل ممارسات
إجراءات التحقيق التأديبي ® 

المحتويات البرنامج:

أهداف البرنامج :

إكساب القائمين بالعمل القانوني مهارة عملية في التعامل مع التحقيقات. �
دراسة االدلة واثبات او نفي االتهام في حق المخالف وكشف المخالفات  �

التاديبية.
الوقوف على حقوق والتزامات الموظف. �
تطوير مهارات كتابة مذكرات التحقيق التاديبي ومحاضر تحقيق  �

باحتراف.
دراسة وتدقيق السمات األساسية للمخالفات وماهية االفعال التي تعد  �

مخالفات من عدمه.
التعرف على القواعد العامة للتحقيق وممارسة التطبيقات العملية لكيفية  �

إدارة تحقيق.
المزج بين النظرية والتطبيق في التحقيق التاديبي ومعرفة كيفية التصرف  �

في التحقيق.
معرفة العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف. �
إكساب المشاركين المهارات العملية –الفنية أو القانونية – لصياغة  �

صحف الدعاوى وكافة مذكرات التقاضي أمام القضاء التأديبي.

المقدمة :

َربَِّي “، فال يستقيم ان يترك كل شخص او  َرِحَم  َما  إاِلَّ  وِء  ِبالسُّ اَرٌة  النَّْفَس أَلمَّ “إِنَّ 
موظف لرقابته الداخلية فقط، اذا صلح ضميره، صلح عمله، وان فسد، افسد عمله 
واالدارة بكاملها. فالرقابة على اعمال الموظف هي ضمانة اساسية لحسن سير العمل 
على الوجه المطلوب، والجزاء التأديبي هو جزاء يوقع على الموظف المخالف من 
السلطة الرئاسية له حال ثبوت المخالفة في حقه، والجزاء او العقوبة التاديبية كأي 
قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة 
الموظف  حق  في  ليحدث  بسلطته  التدخل  إلى  اإلداري  الرئيس  تدفع  التي  التاديبية 
عقوبة يوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل، ويكون مثار النزاع 
من هذه الناحية هو التحقق من صحة قيام األفعال المنسوبة إلى الموظف، أو التكييف 
القانوني لهذه األفعال على فرض حصولها، وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون 
ام ال، وليس من شك في أن سلطة اإلدارة في هذه الناحية ليست سلطة تقديرية، بل 
االفعال  التثبت من صحة  بقيوده، ووسيلة  القانون ومقيدة  بحدود  هي سلطة محددة 
المنسوبها الى الموظف والتوصيف الصحيح للفعل المكون للجريمة هو التحقيق الذي 

تجريه االدارة في هذا الصدد.
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)أصول وأفضل ممارسات إجراءات التحقيق التأديبي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


