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 اإلهــــــــــــداء

إلى.... من شقٌت ألسعد وتعبت ألسترٌح ورحلت على عجل، دون أن تشهد هذا الٌوم، إذ لم 

أدٌن لها بوصولً إلى هذه المرحلة، إلى من ٌمهلها الموت حتى ترى هذه اللحظة... التً 

بدعابها اهتدٌت وبعطابها خطوت فً طرٌق النجاح واالنجاز، إلى والدتً تغمدها هللا برحمته 

 جناته وأسكنها فسٌح

 

الذي رحل مبكراً فً طفولتً، ولم ٌشاركنً لحظات النجاح فً هذه الحٌاة... إلى روح والدي 

 رحمه هللا وأسكنه فسٌح جناته.

إلى من ٌحملون فً عٌونهم ذكرٌات طفولتً وشبابً.... إلى من تشابكت ٌدي بأٌدٌهم... إلى من 

وحصدناه معاً وسنبقى معاً بإذن هللا سارت معً نحو الحلم... خطوة بخطوة بذرناه معاً... 

 زوجتً.

إلى أوالدي مهجة الفؤاد وشعله الحٌاة الذٌن قاسمتهم هذه الدراسة طفولتهم، وشاركتهم فً حقهم 

 من وقت أبٌهم

إلى كل من علمنً حرفاً وأمدنً بخباٌا المعرفة وإلى كل من أبدوا استعداداً منقطع فلم ٌقصروا 

هذا الجهد المتواضع، سابالً هللا تعالى أن ٌنفع به، وصلى هللا وسلم ولو بالكلمة الطٌبة، أهدي 

 على سٌدنا محمد واله وصحبه أجمعٌن.

 

 شكر وتقدٌر

أتقددددددم بخدددددالل الشدددددكر والتقددددددٌر إلدددددى أسدددددتاذي الفاضدددددل الددددددكتور علدددددً الزعبدددددً      

الددددذي تفضددددل بقبددددول ااشددددرال علددددى رسددددالتً، والددددذي لددددم ٌتددددوان أبددددداً بتقدددددٌم ٌددددد العددددون 



 و

 

نصددددح لددددً خددددالل هددددذه المرحلددددة، كمددددا أننددددً أتوجدددده بالشددددكر إلددددى كددددل شددددخل سدددداهم وال

 بتزوٌدي بالمعلومات الالزمة اثراء هذه الرسالة.

كمدددددا أتوجددددده بالشدددددكر إلدددددى األسددددداتذة األفاضدددددل أعضددددداء لجندددددة المناقشدددددة لتفضدددددلهم 

بدددداالطالن ومناقشددددة الرسددددالة، مقدددددراً جهددددودهم المعبددددر عنهددددا بالتصددددوٌبات السدددددٌدة التددددً 

مددددا جدددداء بمضددددمون الرسددددالة، وإلددددى كددددل أسدددداتذتً بجامعددددة ااسددددراء الددددذٌن بفضددددلهم  أثددددرت

وصددددلت إلددددى هددددذه المرحلددددة، إلددددى كددددل هددددؤالء الشددددكر والتقدددددٌر، وأسددددال هللا أن ٌحقددددق لهددددم 

 رضى الخالق وتقدٌر الخلق.
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 الملخص

 وقف عقد العمل الفردي فً القانون األردنًأحكام 

 إعداد الطالب

 مأمون مبارك فرج الضالعٌن

 إشراف الدكتور

 علً الزعبً

ةلخـوووضوهووىموضددون فدددً غاٌددة األهمٌدددةعلددى  جدداءت هددذه الدراسدددة بهدددل الوقدددول

،فهوووولةةل ى ووووى فووووٍةمؿاووووت ةلفتعووووذلى وووود فووووقةلن وووونةل وووو دٌفووووٍةلفووووت ى ةم د ووووٍ

ةلن ووون،ؿُوووضعوووتؿجةل ى وووى ترةلهتووووذوةلشوووٍسخـوووضةلنم وووذحوووُ ةلنتوووونوأؿوووقَنشخووو 

َووم وو ووود فوووقةلن وونةل ووو دٌلىة وووءَهوووقرللووًةقحفوووتن لوووًةل ةح ووذةلنفقَوووذحوووُ ةلن وووت 

.وعتؿجةلن ن مقسن ضةلنفقمؿقةمسختثةلشٍس معسم ُلهوؤ شت 

سوووشفق وحووو لؾو ووودةلن ووونَلووووةل ةووو  ةم د وووٍوسش ظووونوةوووالذةلق ةسوووذفوووٍأ 

(لسووومذ26وةل نوووق حفوووت ى ةلن ووون  وووو 1996(لسووومذ8فوووٍ وووت ى ةلن ووونوسنقَمسوووء  وووو 

ظوو ورسنوووىدللنتوووونسسووو ؾح َفوووتر فوووق،ول  ووت ووومفوووٍوىة وووعوفشل وووذووش   وووذ2010

ةلن ووون،وظووو ورعوووللاسنوووىدلحوووتؿجةلن ووونَى ووودونهوووتةلنفوووقووووعةل ـتف وووذ لوووًؿفوووى 

 دو ووود فوووقةلن ووون،وفوووٍ هتَوووذةلق ةسوووذسىعووونةلختؿوووضللوووًوؼ ى وووذوووو ةلنتوووونفوووٍفشووو

حتلمسووووخذَفشلوووودأسووووتفو وووود فووووقةلن وووونةلمشووووتاغوةلشىعووووُتروةلشووووٍَش ظوووونأه هووووتحوووو  

مطوو ةرةلنفووق،ف ووٍػت ووجةلنتووونَفووى  لووًة شخووت ةرل سووت ُذوةػش ت ُووذ،أوووتفووٍػت ووج

لُووذول وووتلحووتؿجةلن ووونووو سووول ذفوووٍعووتؿجةلن ووونفُفووى  لوووًة شخووت ةرة شحوووتدَذووت

 لدة دةل ةتدوسم ُ هت.
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