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 قثلتعثلى:

  َوَعَلييى ًَ َر ِنْعَمَتييَت اَلِتييً أَْنَعْمييَت َعَليي َربِّ أوِزْعِنييً أَْن أَْشييكن

َوالِييَدَي َوأَْن أَْعَمييلَ َصييالًِحا َتْرَويياهن َوأَْدِبْلِنييً ِبَرْحَمِتييَت فِييً 

 (91سورة النمل , آٌة )  ِعَباِدَت الَصالِِحٌنَ 
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 اإلهداء

ٌقد ٔ كبٌر بفضل لهمث أدٌن من إلى تلجهد هذت ثمرة رأُهدي

تهتدٌتوبعطثبهمثخطوتفًطرٌقتلنجثح بثمن....إلىمنبدعثبهمث

بثلصبر إٔ تتم ٔ تلكبٌرة تِعمثل أن علمنً تلذي أبً إلى وتْنجثز،

إلىأمًتلتًمثزتلتتضحًكمثأهديهذتتلجهد،وتلعزٌمةوتْصرتر

تلعلمٌة درتستً ْكمثل سبل كل لً وهٌبت رتحتً، أجل من بوقتهث

علىمتثبعتهثوتشجٌعهثلًمنوتل تًتسألهللاتعثلىأنٌعوضهثخٌرتً

تجلإتمثمهذهتلرسثلةتلعلمٌة،جزتكهللاخٌرتوأمدهللافًعمرك،فأنت

 نبعتلعطثءورمزتلوفثء.فثنتًزهرةتلحٌثةونورهث،

ٌٔفوتنًأنأتقدمبجزٌلتلشكروتلعرفثنإلىأشقثبًوشقٌقثتً... كمث

 ؼمرونًوإلى تلذٌن أسثتذتً تعثلى هللا بعد ًَّ عل تلفضل أصحثج

فً تِعزتء أسثتذتً إلى تلعلمٌة، تلرسثلة هذه فً وتلتوجٌه بثلنصٌحة

وتلتقدٌر تلشكر جزٌل منً فلهم تلعلٌث، تلدرتسثت تلقثنون/ كلٌة

.وتٔحترتم
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 الشكرن والتقدٌرن  

برلبًأ مبريْنهبثءهبذهتلدرتسبةتلحمُدوتلشكُرهللسببحثنهوتعبثلىتلبذيأنعبم  وٌسَّ وألهمنبًتلصببر  ًَّ علب

تً. إنجثُزهثفًظروٍؾصعبٍةجدَّ تلتًتمَّ

حثل.  تللَّهمتنفعنًبمثعلَّمتنً،وعلِّمنًمثٌنفعنً،وزدنًعلمثً،وتلحمُدهللعلىكلِّ

ب أسبألهوىأنهٌبُتهبذتتلعمبل،أشكُرهللاتلذيهدتنًإلىتلعلم،وسثعدنًفًتلوصولإلىهبذهتلدرجبةحتَّ

تلعقل. ونعمة  وتلعثفٌة  ة  علٌنثتلصحَّ  أنٌدٌم 

أتقّدمبجزٌلتلشكروكثملتلعرفثنإلىأستثذيتلدكتور ،صثحجتٌِثديتلبٌضثءحمدي قبٌالتبدتًٌة

تلكرٌ وتوجٌهثته بوقتهوعلمهومٕحظثِته لٌومثً ٌبخ  ولم بثْشرتؾعلىرسثلتً، م تلتًتلذيتكرَّ مة

خٌر. وكثنتأسثسثًلنجثحهث،جزتههللاكلَّ صقل تهذهتلدرتسة 

ِةتلرسثلة،وإبدتءمٕحظثِتهم لوهمنأعبثءقرتء  ةتلمنثقشةِلمثتحمَّ وأتقّدمبثلشكرتلجزٌلإلىأعضثءلجن 

 تلعرفثن وكثمِل تلشكر بجزٌل ُم أتقدَّ كمث تلعلمً، مستوتهث رفع فً ٌُسهم  ث ممَّ ِقسِمعلٌهث، أسثتذة إلى

تلطلبةفًتلقسم. ثقّدموهمنعلٍمومعرفٍةوتوجٌٍهلًولكلِّ  تلقثنونلِم 

منسثعدنًفًإتمثمهذتتلعمل.وجعل ههللاُفًمٌزتنحسنثتهم. وأتقّدمبجزٌلتلشكرإلىكلِّ
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همٌبةوهببوموضببولتلمركببزجبثءتهببذهتلدرتسببةبهبدؾتلوقببوؾعلببىموضبولفببًؼثٌببةتِ

نهبثتعببرمبنتلدرتسبثتن،حٌثتكمنأهمٌبةهبذهتلدرتسبةبألشثؼلًتلوظثبؾتلقٌثدٌةفًتِردتلقثنونً

ءعلببىتحدٌببدتلمركببزتلقببثنونًلشببثؼلًتلوظببثبؾتلقٌثدٌببةفببًتِولببىتلمتخصصببةوتلتببًسببتلقًتلضببو

لتعٌببٌنشببثؼلًتلوظببثبؾتلقٌثدٌببةتلقببثنونتِردنببً،حٌببثستسببهمتلدرتسببةبتوضببٌاتلنظببثمتلقببثنونً

ووتجبثتهموحقوقهموطرقإنهثءخدمثتهم.

ٌثدٌبة،أهمبثتحدٌبدمفهبومتلوظبثبؾتلق،وقدهدفتتلدرتسبةإلبىتحقٌبقمجموعبةمبنتِهبدتؾ

وتوضٌامعثٌٌرتعٌٌنشثؼلًتلوظبثبؾتلقٌثدٌبة،وتلطبرقتلتأدٌبٌبةوتلسبلطةتلمختصبةبهبث،وبٌبثن لٌبة

أنهثءخدمثتشثؼلًتلوظثبؾتلقٌثدٌةومدىرقثبةتلقضثءتْدتريعلٌهث.

وفًنهثٌةتلدرتسةتوصلتلبثحثإلىمجموعةمنتلنتثبجوتلتوصٌثت،أهمهث:أننظبثمتلخدمبة

لببىتلحقبوقوتلوتجببثتتلتبًتترتبجعلببىإدنٌبةتِردنبًقبدأشبثربشببكلتفصبٌلًوفبًموتقبعمختلفبةتلم

شثؼلًتلوظثبؾتلقٌثدٌة،حٌثرتبجعلبٌهمتلقٌبثمبثلوتجببثتوتٔلتزتمبثتتلتبًتقبععلبىعبثتقكبلمبن

تنفٌبذهثمهثتقمنتلوتجبثتتلخثصةتلتبًٌقبععلبىعبٌتصؾأوٌدٌروظٌفةعمومٌة،كمثرتجمجموعة

علىشثؼلًتلوظثبؾتلعلٌث،تحقٌقثًللمصلحةتلعثمةوتلحفثظعلىتلمثلتلعثم،منخبٕلقٌبثدةتلوحبدةأو

تلمنشأةأوتلمؤسسةتلتًٌدٌرونهثبشكلكفؤٌحقبقتِهبدتؾتلعثمبةوتلخثصبةتلتبًرسبمتلهبذهتلمنشبأة

شبثؼلًقثنونٌبةتلمتعلقبةبتعٌبٌنوإنهبثءتلحكومٌةتلعثمبة،كمبثأوصبتتلدرتسبةببأفرتدجمٌبعتلنصبوصتل

فٌبهقبثنونأونظبثممنفصبل،ِنتلبكتِحكبثمتلقثنونٌبةوتردهفبًهمووتجببثتهموحقبوقتلوظثبؾتلقٌثدٌبة

بشبكلبشكلمتنثثرفًنظثمتلخدمةتلمدنٌةونظثمتلتقثعدتلمدنًونظثمتعٌبٌنشبثؼلًتلوظبثبؾتلقٌثدٌبة

.متنثثر

 لوظثبؾتلقٌثدٌة،تلخدمةتلمدنٌة،تلتقثعدتلمدنً،تلموظؾتلعثم،تلوظٌفةتلعثمة.:تالكلمات المفتاحٌة


