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وطمػػػػػب ،  97/44/9001أقيمػػػػػت الػػػػػدعوى بصػػػػػحيفة أودعػػػػػت قمػػػػػـ كتػػػػػاب المحكمػػػػػة بتػػػػػاري  
المػػػػدعوف فػػػػى ختاميػػػػا ل الحكػػػػـ بقبػػػػوؿ الػػػػدعوى شػػػػكاًل ، وفػػػػى الشػػػػؽ المسػػػػتعجؿ بوقػػػػؼ تنفيػػػػذ القػػػػرار 

عػػالف ، وفػػى الموضػػوع إآثػػار وتنفيػػذ الحكػػـ بمسػػودتو وب يػػر  المطعػػوف فيػػو ومػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف
لزاـ المػدعى عميػو األوؿ  لألسػباب الػواردة تفصػياًل  المصػروفات ، وذلػؾ ببإل اء القرار المطعوف فيو وا 

  0بصحيفة الدعوى 
، وتػػػػدوولت عمػػػػى النحػػػػو الثابػػػػت بمحاضػػػػر  46/4/9002وقػػػػد تحػػػػدد لنظػػػػر الػػػػدعوى جمسػػػػة 

عػػػف المػػػدعيف ثمػػػانى حػػػوافظ لممسػػػتندات طويػػػت عمػػػى صػػػور ضػػػوئية مػػػف الجمسػػػات ، وقػػػدـ الحاضػػػر 
األوراؽ المرتبطػػػة بموضػػػوع الػػػدعوى وبصػػػفة خاصػػػة ل مشػػػروع الػػػربط بػػػيف زيػػػادة دخػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة 
التدريس وجودة األداء ، والبياف الصػادر بشػهنو مػف مجمػس إدارة نػادى أعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة 

  0القاىرة 
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ل اء القرار المطعوف فيو فيمػا تضػمنو كما قدـ صحيفة معمنة  بتعديؿ الطمبات إلى وقؼ تنفيذ وا 
 مف ل 

 0غير المتفرغيف واألعضاء المعاونيف  واألساتذةاستبعاد غير المشاركيف  -4
تقرير ميمة استثنائية لمدة عاميف لألساتذة المساعديف والمدرسػيف الػذيف لػـ يرقػوا بعػد مػرور  -9

  0سبع سنوات

 0سمطات تهديبية لـ ينص عمييا قانوف تنظيـ الجامعات منح األقساـ العممية  -6

 تيفبتحديػػػػد ميامػػػػو الجامعيػػػػة وىػػػػو أمػػػػر غيػػػػر مستسػػػػاغ مػػػػف النػػػػاحي االشػػػػتراؾإلػػػػزاـ طالػػػػب  -1
  0القانونية والتنظيمية 

ربػػط الجػػودة بمعيػػار شػػكمى يمػػـز المشػػترؾ بالتواجػػد بالجامعػػة أربعػػة أيػػاـ أسػػبوعيًا بحػػد أدنػػى  -7
غفاؿ الجوانب ال 91   0موضوعية لمجودة ساعة وا 

 
طمػػب المتػػدخموف إلػػى جانػػب المػػدعيف ل الحكػػـ بوقػػؼ  45/4/9002وبصػػحيفة معمنػػة بتػػاري  

ل ػػػاء القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو ، وقػػػدـ الػػػدكتور أبػػػو العػػػال عمػػػى أبػػػو العػػػال ثػػػالث حػػػوافظ مسػػػتندات نت فيػػػذ وا 
اىتمامػػو طويػػت عمػػى صػػور ضػػوئية مػػف األوراؽ المرتبطػػة بموضػػوع الػػدعوى وبصػػفة خاصػػة مػػا يفيػػد 

ل ػاء القػرار المطعػوف  بمعايير الجودة ، كما قدـ مذكرة بالدفاع طمب فى ختاميا ل الحكـ بوقػؼ تنفيػذ وا 
  0فيو 

طمػب المتػدخموف إلػى جانػب جيػة اإلدارة الحكػـ بصػفة  94/4/9002وبصحيفة معمنػة بتػاري  
الػدعوى لعػدـ سػابقة الػتظمـ  أصمية بعدـ قبوؿ الدعوى شكاًل لرفعيا بعد الميعاد ، واحتياطيػًا بعػدـ قبػوؿ

لػػزاـ رافعيػػا  لمجنػػة التوفيػػؽ المختصػػة ، وفػػى الموضػػوع بػػرفض الػػدعوى بشػػقييا العاجػػؿ والموضػػوعى وا 
  0المصروفات ب

وقدـ الحاضر عف ىيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات طويتػا عمػى صػور ضػوئية مػف القػرار 
لجػودة ، كمػا قػدـ مػذكرة بالػدفاع طمػب فػى المطعوف فيو ، وبياف بعدد األعضػاء المشػاركيف فػى نظػاـ ا
وبعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى لرفعيػػا بعػػد الميعػػاد ، ختاميػػا ل الحكػػـ بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى النتفػػاء القػػرار اإلدارى 

ر ذى صػػػػفة ومصػػػػمحة ، واحتياطيػػػػًا بػػػػرفض الػػػػدعوى بشػػػػقييا العاجػػػػؿ يػػػػمػػػػف غو وبعػػػػدـ قبوليػػػػا لرفعيػػػػا 
لزاـ المدعيف والمتدخميف معيـ بال   0مصروفات والموضوعى وا 
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قػػررت المحكمػػة إصػػدار الحكػػـ فػػى الشػػؽ العاجػػؿ مػػف الػػدعوى بجمسػػة  40/6/9002وبجمسػػة 
اليـو ، وصرحت لمخصـو بمػذكرات خػالؿ أسػبوع ، وفيػو أودع المػدعوف مػذكرتيف بالػدفاع طمبػوا فييمػا 
 الحكػػػـ بالطمبػػػات الػػػواردة بصػػػحيفة الػػػدعوى ، وأودعػػػت ىيئػػػة قضػػػايا الدولػػػة حػػػافظتى مسػػػتندات طويػػػت

ضوئية مػف كتػاب رئػيس قطػاع الموازنػة العامػة لمدولػة بػوزارة الماليػة بالموافقػة عمػى  ةاألولى عمى صور 
تػػػدبير مبمػػػ  مائػػػة وخمسػػػيف مميػػػوف جنيػػػو لمواجيػػػة زيػػػادة دخػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات ، 

ض وطويػػت حافظػػة المسػػتندات الثانيػػة عمػػى صػػور ضػػوئية مػػف خطػػط العمػػؿ والتقػػارير المقدمػػة مػػف بعػػ
  0أعضاء ىيئة التدريس 

 

وأودعػت ، ىػذا الحكػـ صػدر وفييػا بجمسة اليـو ، فى الدعوى إصدار الحكـ المحكمة قررت و  
   0النطؽ بو  عند مسودتو المشتممة عمى أسبابو 

 
 المحكمـــــــــــة 

 ********* 
   0  المداولة بعد طالع عمى األوراؽ وسماع اإليضاحات و البعد ا

ل ػػػاء قػػػرار المجمػػػس األعمػػػى مػػػف حيػػػث إف المػػػدع يف ييػػػدفوف مػػػف دعػػػواىـ إلػػػى وقػػػؼ تنفيػػػذ وا 
فيما تضػمنو مػف حرمػاف غيػر المشػاركيف  94/3/9001بتاري   113لمجامعات الصادر بجمستو رقـ 

وغير المتفرغيف واألعضاء المعاونيف مف ل زيادة دخؿ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات وتقريػر ميمػة 
سػػػاتذة المسػػػاعديف والمدرسػػػيف الػػػذيف لػػػـ يرقػػػوا بعػػػد مػػػرور سػػػبع سػػػنوات ومػػػا اسػػػتثنائية لمػػػدة عػػػاميف لأل

تضػمنو مػف مػػنح األقسػاـ العمميػػة سػمطات تهديبيػػة لػـ يػػنص عمييػا قػػانوف تنظػيـ الجامعػػات ومػف إغفػػاؿ 
المعطيات الموضوعية لمعايير جودة األداء ، مع ما يترتػب عمػى ذلػؾ مػف آثػار أخصػيا تعػديؿ جػدوؿ 

   0فؿ الحفاظ عمى كرامة عضو ىيئة التدريس بالجامعة المرتبات عمى نحو يك
 

ومػػػػف حيػػػػث إنػػػػو عػػػػف الػػػػدفع بعػػػػدـ قبػػػػوؿ الػػػػدعوى النتفػػػػاء المصػػػػمحة والصػػػػفة لممتػػػػدخميف غيػػػػر 
المشاركيف فى النظاـ الوارد بالقرار المطعوف فيػو ، فػإف ىػذا الػدفع مػردود بػهف المتػدخميف ليػـ مصػمحة 

ة التػػدريس ، وقػػد تػػدخموا فػػى الػػدعوى طبقػػًا لػػنص المػػادة ىيئػػ أعضػػاءفػػى االسػػتفادة مػػف زيػػادة مرتبػػات 
( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية التى أجازت التػدخؿ بػاإلجراءات المعتػادة لرفػع الػدعوى 493)
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أو بطمػػػب يقػػػدـ شػػػفاىًا فػػػى الجمسػػػة ويثبػػػت فػػػى محضػػػرىا ، وبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ يكػػػوف الػػػدفع بعػػػدـ قبػػػوؿ 
   0غير قائـ عمى سند مف القانوف الدعوى النتفاء المصمحة والصفة 

 
ومػف حيػػث إنػػو عػػف الػػدفع بعػدـ قبػػوؿ الػػدعوى لعػػدـ المجػػوء إلػى لجنػػة التوفيػػؽ المختصػػة ، فإنػػو 

بإنشػاء لجػاف التوفيػؽ فػى بعػض المنازعػات  9000لسػنة  5( مػف القػانوف رقػـ 44طبقًا لنص المػادة )
تسػتثنى طمبػات إل ػاء القػرارات اإلداريػة  – التى تكوف الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفًا فييا

مػف شػرط المجػوء إلػى لجنػة التوفيػؽ قبػؿ رفػع الػدعوى ، لمػا كػاف ذلػؾ  –المقترنة بطمبػات وقػؼ التنفيػذ 
ل اء القرار المطعوف فيػو ، ومػف ثػـ فػال إلػزاـ عمػييـ بػالمجوء إلػى  وكاف المدعوف قد طمبوا وقؼ تنفيذ وا 

يكػوف الػدفع الماثػؿ غيػر قػائـ عمػى سػند مػف القػانوف حريػًا بااللتفػات لجنة التوفيؽ قبػؿ رفػع الػدعوى ، و 
  0عنو 

 
ومف حيث إنو عف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ، ومبناه أف القرار المطعػوف 

فى نظاـ الربط بيف دخؿ أعضاء ىيئػة التػدريس وجػودة األداء  االشتراؾفيو ال يمس غير الراغبيف فى 
عميػػو بػػهف ىػػذا النظػػاـ ىػػو أحػػد الحمػػوؿ المقترحػػة لزيػػادة مرتبػػات أعضػػاء ىيئػػات التػػدريس ،  فمػػردود –

ومف ثـ فإف كافة أعضاء ىيئات التدريس مخاطبوف بالقرار المطعوف فيو ، وغير المشاركيف ىػـ أكثػر 
سػند لػو  األعضاء تضررًا منو ، وبناء عمى ذلؾ فإف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ال

  0مف الواقع والقانوف 
 

ومػف حيػػث إنػػو عػػف الػػدفع بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى لرفعيػػا بعػػد الميعػػاد ، ومبنػػاه أف القػػرار المطعػػوف 
بينمػػػػػػػا أقيمػػػػػػػػت الػػػػػػػدعوى فػػػػػػػػى  4/5/9001وبػػػػػػػدأ تنفيػػػػػػػػذه فػػػػػػػى  94/3/9001فيػػػػػػػو صػػػػػػػدر بتػػػػػػػػاري  

يئػػة التػػػدريس ، فػػإف ىػػذا الػػػدفع مػػردود بػػػهف نظػػاـ الػػػربط بػػيف زيػػػادة دخػػوؿ أعضػػػاء ى 97/44/9001
ىػػو مػػف األنظمػػة المسػػتمرة وتنسػػحب حالػػة االسػػتمرار عمػػى القػػرار المطعػػوف فيػػو ممػػا  –وجػػودة األداء 

   0يجيز الطعف عميو فى أى وقت ماداـ القرار قائمًا ومنتجًا آلثاره 
   0ومف حيث إف الدعوى استوفت إجراءاتيا الشكمية المقررة قانونًا ، ومف ثـ تكوف مقبولة شكالً 

( مػف 12يث إنػو عػف طمػب وقػؼ تنفيػذ القػرار المطعػوف فيػو ، فإنػو طبقػًا لػنص المػادة )ومف ح
 وافر ركنػيف مجتمعػيفػينب ػى لقبػوؿ ىػذا الطمػب تػ –بشهف مجمػس الدولػة  4259لسنة  15القانوف رقـ 

أوليمػػػا ل ركػػػف الجديػػػة ل بػػػهف يكػػػوف الطمػػػب قائمػػػًا بحسػػػب الظػػػاىر مػػػف األوراؽ عمػػػى أسػػػباب جديػػػة   ،
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إل ػػاء القػػرار المطعػػوف فيػػو عنػػد نظػػر الموضػػوع ، وثانييمػػًا ل ركػػف االسػػتعجاؿ بػػهف يترتػػب  يػػاعيػػرجح م
   0عمى تنفيذ ذلؾ القرار حدوث نتائج يتعذر تداركيا 

الجامعػػػة ىػػػو محػػػور التعمػػػيـ الجػػػامعى  أسػػػتاذومػػػف حيػػػث إف المحكمػػػة تنػػػوه فػػػى البدايػػػة إلػػػى أف 
اإلنسػانية ، كػر وتقػدـ العمػـو وتنميػة القػيـ والمبػادئ وعموده الفقرى ، وىو الركيزة األساسية فػى رقػى الف

وىو الذى يهخذ عمى عاتقو مسئولية تنشئة األجياؿ وتسميحيـ بالعمـ والمعرفة ، ويمعب دورًا رئيسيًا فػى 
عػػداد البػػاحثيف وتمكيػػنيـ مػػف  تزويػػد الػػبالد بػػالفنييف والمتخصصػػيف والخبػػراء فػػى مختمػػؼ المجػػاالت ، وا 

لعػػبء األكبػػر فػػى تنميػػة أىػػـ ثػػروات المجتمػػع المعرفػػة ، وىػػو الػػذى يتحمػػؿ مػػف طػػرؽ البحػػث وأصػػوؿ ا
وأغالىػػا وىػػى الثػػروة البشػػرية ، لػػذلؾ فػػإف واجػػب المجتمػػع تجػػاه أسػػاتذة الجامعػػات أف يكفػػؿ ليػػـ الحيػػاة 

كػى تتػدخؿ الدولػة وتعػدؿ جػدوؿ مرتبػات أعضػاء ىيئػة التػدريس المرفػؽ بالقػانوف الكريمة ، وآف األواف 
والػػػذى مضػػػى عميػػػو مػػػا يقػػػرب مػػػف سػػػبع وثالثػػػيف سػػػنة وأصػػػبح ال يمبػػػى أدنػػػى  4259 لسػػػنة 12رقػػػـ 

احتياجػػػاتيـ الضػػػرورية ، ويجػػػب أف يكػػػوف تعػػػديؿ المرتبػػػات وزيادتيػػػا عمػػػى أسػػػس موضػػػوعية وليسػػػت 
شكمية وأف يكفؿ التعديؿ الحفاظ عمى كرامة واستقالؿ أعضاء ىيئػة التػدريس ، وأف يسػرى عمػى جميػع 

أ المساواة وأال يستثنى مف أفنوا أعمارىـ فى خدمة العمـ وكاف عطػاؤىـ ومػا زاؿ األساتذة فى إطار مبد
   0حدود ب ير 

 
ومف حيث إنو عف ركف الجدية فإف القرار المطعوف فيو نػص عمػى زيػادة دخػؿ السػادة أعضػاء 

    ىيئة التدريس وربطو بجودة األداء وفقًا لمضوابط اآلتية ل 
متاحًا لجميع الراغبيف مف أعضاء ىيئة التػدريس العػامميف  أف يكوف االشتراؾ فى المشروع -4

فى االشتراؾ بالنظػاـ عميػو االلتػزاـ فاء استمارة قياس جودة األداء ، ومف ال يرغب يوالمتفرغيف بعد است
( مػػف قػػانوف تنظػػيـ 27باألعبػػاء التدريسػػية التػػى حػػددىا القسػػـ لػػو وذلػػؾ فػػى ضػػوء مػػا تضػػمنتو المػػادة )

  0الجامعات 
   0ساعة  91جد عضو ىيئة التدريس لمدة أربعة أياـ أسبوعيًا بواقع توا -9
   0أف يكوف االنتداب خارج الجامعة بحد أقصى يوماف فقط فى األسبوع  -6
أسبوعيًا عمػى األقػؿ  أياـضرورة تواجد جميع القيادات الجامعية بشكؿ كامؿ وبواقع خمسة  -1

0  
الجديدة أو برامج الم ات والتى يتقاضػى عنيػا عضػو  ال تدرج ساعات التدريس فى البرامج -7

  0ىيئة التدريس مقابؿ ضمف الساعات المطموبة داخؿ ىذا النظاـ 
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السماح بفترة انتقالية لمدة عاميف لألستاذ المساعد والمػدرس الػذى لػـ يػرؽ بعػد مػرور سػبع  -3
   0سنوات عمى تعيينو دوف الحصوؿ عمى الوظيفة األعمى ويعاد النظر 

ال يسمح لعضو ىيئة التدريس الموقع عميػو جػزاء أو محػاؿ لمتحقيػؽ نتيجػة مخالفػة خاصػة  -5
   0فى نظاـ قياس جودة األداء باألمانة العممية أو التعميمية باالشتراؾ 

مراعػػػاة المرونػػػة فػػػى السػػػماح بتحويػػػؿ السػػػاعات مػػػف بنػػػد آلخػػػر وفػػػى حػػػدود مػػػا تسػػػمح بػػػو  -1
   0األنشطة بالقسـ 

آلية لدراسة التظممات التى ترد مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس نحػو تقيػيـ  جامعةكؿ أف تضع  -2
  0أدائيـ فى إطار ىذا النظاـ 

يػػتـ صػػرؼ الزيػػادة بنػػاء عمػػى قيػػاس جػػودة األداء عمػػى دفعػػات خػػالؿ العػػاـ مػػع االلتػػزاـ  -40
 أسػتاذ مسػاعد –بالمبم  المخصص عمى مدى العاـ لكؿ فئة مف فئات أعضاء ىيئة التػدريس ) أسػتاذ 

 مدرس (  –
يتـ اإلشراؼ عمى تنفيذ نظاـ الربط بيف زيادة دخػؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس وجػودة األداء  -44

كاآلتى ل يكوف ىناؾ نظاـ مركزى بالكمية والجامعة لمتابعة ضوابط وآليات تنفيذ النظاـ داخػؿ القسػـ ، 
عمػػا قػػاـ بػػو مػػف أعمػػاؿ ،  كػػؿ ثالثػػة شػػيور ، وتقريػػرًا سػػنوياً  مرحميػػاً  يقػػدـ عضػػو ىيئػػة التػػدريس تقريػػراً 

   000يحدد مجمس القسـ اآللية التى يراىا مناسبة لتحديد أسموب التنفيذ والمراقبة والمتابعة 
ج والمػػػدرس 4300ذ المسػػػاعد عمػػػى ج واألسػػػتا9000وتضػػػمف القػػػرار حصػػػوؿ األسػػػتاذ عمػػػى 

س خطػػػة ج ، وأف االشػػػتراؾ فػػػى ىػػػذا النظػػػاـ اختيػػػارى عمػػػى أف يقػػػدـ عضػػػو ىيئػػػة التػػػدري4900عمػػػى 
المرفػػػؽ  االسترشػػػاديلمنمػػػوذج  يوافػػػؽ عمييػػػا كػػػؿ مػػػف ل مجمػػػس القسػػػـ ومجمػػػس الكميػػػة والجامعػػػة طبقػػػاً 

  0بالقرار 
يتاح االشتراؾ ألعضاء ىيئة التدريس العامميف والمتفرغيف ، وال يسػمح باالشػتراؾ فػى الحػاالت 

 ل  اآلتية
 يًا مف ينتدب انتدابًا منتظمًا خارج الجامعة أكثر مف يوميف أسبوع -4
   0مف وقع عميو عقوبة عدـ األمانة العممية بمقتضى حكـ تهديبى نيائى  -9
    

 ومف حيث إنو عف أوجو النعى عمى القرار المطعوف فيو فتخمص فيما يمى ل 
   0أواًل ل عيب عدـ االختصاص 

  0ثانيًا ل انعداـ السبب 
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  0ثالثًا ل إساءة استعماؿ السمطة 
  0ـ الصحيح لنظاـ الجودة فى التعميـ رابعًا ل تعيب المحؿ ل ياب الفي

  0خامسًا ل اإلخالؿ بمبدأ المساواة بيف أعضاء ىيئة التدريس 
  0سادسًا ل اإلخالؿ باستقالؿ الجامعات 

   0سابعًال استحالة تنفيذ القرار فى بعض الكميات 
 ومػػف حيػػث إنػػو عػػف الوجػػو األوؿ مػػف أوجػػو النعػػى عمػػى القػػرار المطعػػوف فيػػو وىػػو عيػػب عػػدـ  

الصػػادرة  –( مكػػررًا مػػف الالئحػػة التنفيذيػػة لقػػانوف تنظػػيـ الجامعػػات 917االختصػػاص ، فػػإف المػػادة )
تػنص عمػى  – 4224لسنة  26والمضافة بالقرار رقـ  4257لسنة  102بقرار رئيس الجميورية رقـ 

قيػػؽ أف ل " يمػػنح أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والمدرسػػوف المسػػاعدوف والمعيػػدوف حػػوافز ماديػػة بمػػا يكفػػؿ تح
األىداؼ وترشيد األداء وفقًا لمقواعػد التػى يضػعيا المجمػس األعمػى لمجامعػات ، ويصػدر بيػا قػرار مػف 

  0وزير التعميـ " 
لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ وكػػػاف القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو قػػػد صػػػدر مػػػف وزيػػػر التعمػػػيـ العػػػالى والدولػػػة لمبحػػػث 

ف ثػػـ يكػػوف القػػرار صػػادرًا بنػػاء عمػػى القواعػػد التػػى وضػػعيا المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات ، فمػػ –العممػػى 
   0ويكوف النعى عميو بعيب عدـ االختصاص غير سديد همف المختص قانونًا بإصدار 

 
ومف حيػث إنػو عػف الوجػو الثػانى مػف أوجػو النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو وىػو عيػب انعػداـ   

ادى السػػػبب ، فػػػإف جيػػػة اإلدارة قػػػد أفصػػػحت عػػػف سػػػبب القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو وىػػػو ل تقريػػػر حػػػافز مػػػ
ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كخطػػػوة أولػػػى نحػػػو تصػػػحيح رواتػػػبيـ ، تتموىػػػا خطػػػوات أخػػػرى تنتيػػػى بوضػػػع 

المطعػوف فيػو يتعمػؽ بتحسػيف الوضػع المػالى غيػر جدوؿ جديد لممرتبػات ، ومفػاد ذلػؾ أف سػبب القػرار 
رتبػػات الالئػؽ ألعضػاء ىيئػػة التػدريس بالجامعػات ، وىػػى حالػة واقعيػة وقانونيػػة ال يمكػف إنكارىػا ألف م

 4259لسػنة  12أعضاء ىيئة التدريس لـ تعد مناسبة فى ظؿ جداوؿ المرتبات المرفقػة بالقػانوف رقػـ 
بشهف تنظػيـ الجامعػات ، وبنػاء عمػى ذلػؾ يكػوف النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو بانعػداـ السػبب غيػر 

   0قائـ عمى سند مف القانوف 
 
ى القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو وىػػػو إسػػػاءة النعػػػى عمػػػومػػػف حيػػػث إنػػػو عػػػف الوجػػػو الثالػػػث مػػػف أوجػػػو   

ىػػو تطػػوير العمميػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ إصػػالح ، فػػإف اليػػدؼ الظػػاىر مػػف القػػرار  اسػػتعماؿ السػػمطة
المػػػادى ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات ، إال أف القػػػرار يخفػػػى أىػػػدافًا أخػػػرى تتمثػػػؿ فػػػى  عالوضػػػ
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مػػػى السػػػماح بفتػػػرة انتقاليػػػة لمػػػدة عػػػاميف التػػػدخؿ العقػػػابى والتمػػػويح بعصػػػا التهديػػػب ، فقػػػد نػػػص القػػػرار ع
لألسػػػتاذ المسػػػاعد والمػػػدرس الػػػذى لػػػـ يػػػرؽ بعػػػد مػػػرور سػػػبع سػػػنوات عمػػػى تعيينػػػو دوف الحصػػػوؿ عمػػػى 
الوظيفة األعمى ، ويعػاد النظػر فػى ذلػؾ ، كمػا نػص القػرار عمػى حرمػاف عضػو ىيئػة التػدريس الموقػع 

ة العمميػػة والتعميميػػة ، ومفػػاد ذلػػؾ أف القػػرار عميػػو جػػزاء أو المحػػاؿ لمتحقيػػؽ لمخالفػػة تتعمػػؽ بعػػدـ األمانػػ
إلػى  –المطعوف فيو انحرؼ عف غايتو الرئيسية وىى تصحيح الوضع المادى ألعضاء ىيئػة التػدريس 

  0غايات أخرى تمس مجاؿ الترقية والتهديب 
ومف حيث إنػو عػف الوجػو الرابػع مػف أوجػو النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو وىػو تعيػب المحػؿ   

الفيػػـ الصػػحيح لنظػػاـ الجػػودة فػػى التعمػػيـ الجػػامعى ، فػػال أحػػد ينكػػر أنػػو ال تطػػور وال تنميػػة وال ل يػػاب 
رخػػاء ب يػػر تعمػػيـ قػػائـ عمػػى أسػػس ومنػػاىج وخطػػط مدروسػػة تػػربط بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ واحتياجػػات 

جػودة سوؽ العمؿ ، ويعتبػر نظػاـ الجػودة فػى التعمػيـ أحػد العناصػر الرئيسػية لتطػوير التعمػيـ ، وتقػـو ال
تتمثػػػؿ الجوانػػػب الموضػػػوعية فػػػى تػػػوفير الوسػػػائؿ الالزمػػػة و عمػػػى عناصػػػر موضػػػوعية وأخػػػرى شػػػكمية ، 

كػػػؿ جديػػػد فػػػى مجػػػاؿ ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس وتمكيػػػنيـ مػػػف متابعػػػة لتنميػػػة وتطػػػوير القػػػدرات العمميػػػة 
، ووضع الخطط الالزمة لتطوير أساليب توصيؿ المعمومات لمطػالب ومػا يػرتبط بػذلؾ مػف التخصص 

نشػاء المكتبػات االلكترونيػة ت أعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى نشػر أبحػاثيـ  وتشػجيعطوير مناىج التعميـ وا 
فػػػى المجػػػاالت العمميػػػة المحميػػػة والدوليػػػة ، أمػػػا الجوانػػػب الشػػػكمية أو التنظيميػػػة فتنصػػػرؼ إلػػػى قواعػػػد 

و اىػػػػتـ الحضػػػػور واالنصػػػػراؼ وغيرىػػػػا مػػػػف األمػػػػور المكتبيػػػػة ، وحقيقػػػػة األمػػػػر أف القػػػػرار المطعػػػػوف فيػػػػ
سػػاعة أسػػبوعيًا  91عضػػو ىيئػػة التػػدريس بحػػد أدنػػى واالنصػػراؼ وأكػػد عمػػى تفػػرغ بضػػوابط الحضػػور 

موزعة عمى أربعة أياـ ، وأغفػؿ القػرار كافػة المعطيػات الموضػوعية لمعػايير الجػودة ، وىػو أمػر يعيػب 
ا تتطمبػو القرار ويدؿ عمى وضعو دوف دراسة متهنية يراعى فييػا طبيعػة عمػؿ عضػو ىيئػة التػدريس ومػ

عمميػػػة وغيرىػػػا مػػػف الوسػػػائؿ الالزمػػػة ومناقشػػػات مػػػف أبحػػػاث ودراسػػػات وحضػػػور فعاليػػػات ومػػػؤتمرات 
  0ىيئة التدريس بالجامعة باعتبار ذلؾ حجر الزاوية فى تطوير التعميـ الجامعى  داء عضولتطوير أ

 
ؿ ومػػف حيػػث إنػػو عػػف الوجػػو الخػػامس مػػف أوجػػو النعػػى عمػػى القػػرار المطعػػوف فيػػو وىػػو اإلخػػال

بمبدأ المساواة بيف أعضاء ىيئػة التػدريس ، فػإف القػرار المطعػوف فيػو يػربط بػيف الحػافز المػادى وجػودة 
األداء ، وكػػػاف مقتضػػػى ذلػػػؾ والزمػػػو وجػػػود قواعػػػد عامػػػة مجػػػردة تضػػػمف المسػػػاواة بػػػيف ذوى المراكػػػز 

المشػترؾ فػى  المتماثمة ، إال أف القرار المطعوف فيػو يخػؿ بمبػدأ المسػاواة ويظيػر عضػو ىيئػة التػدريس
ال تتػوافر فيػو معػايير  شػترؾالنظاـ بهنو مستوؼ لمعػايير الجػودة ، بينمػا عضػو ىيئػة التػدريس غيػر الم
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ة ال تتفػػػؽ وطبػػػائع األمػػػور ، وال تقػػػـو عمػػػى معيػػػار موضػػػوعى وتػػػؤدى فػػػى ر الجػػػودة ، وىػػػى تفرقػػػة جػػػائ
، كمػا أنػو يحػـر دريس النياية إلى نتائج غيػر منطقيػة تػنعكس عمػى المسػتقبؿ الػوظيفى لعضػو ىيئػة التػ

  0األساتذة غير المتفرغيف ، األمر الذى يخؿ أيضا بمبدأ المساواة 
 

تمثػؿ فػى يومف حيث إنو عف الوجو السادس مف أوجػو النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو والػذى 
اإلخالؿ باستقالؿ الجامعات والتدخؿ فػى شػئونيا ، فػإف القػرار يمػـز عضػو ىيئػة التػدريس الػذى يرغػب 

الحصػػوؿ عمػػى الحػػافز المػػادى بػػهف يقػػدـ خطػػة عمػػؿ وأف يحصػػؿ عمػػى موافقػػة كػػؿ مػػف ل مجمػػس فػػى 
القسػػـ ومجمػػس الكميػػة والجامعػػة ، وال أحػػد ينكػػر أف ىػػذه الموافقػػات تتػػدخؿ فييػػا االعتبػػارات الشخصػػية 
لعػدـ وجػػود ضػػوابط ومعػايير موضػػوعية محػػددة تتميػز بالشػػفافية وتضػػمف الكيػؿ بميػػزاف واحػػد ، وحقيقػػة 

لمتػػدخؿ فػػى شػػئوف الجامعػػات والػػتحكـ فػػى  مصػػراعيور أف القػػرار المطعػػوف فيػػو يفػػتح البػػاب عمػػى األمػػ
  0مصير أعضاء ىيئة التدريس تحت ستار تحسيف الوضع المالى مف خالؿ الحوافز 

والػػذى ومػػف حيػػث إنػػو عػػف الوجػػو السػػابع واألخيػػر مػػف أوجػػو النعػػى عمػػى القػػرار المطعػػوف فيػػو 
فػػإف القػػرار المطعػػوف فيػػو سػػاوى بػػيف أعضػػاء ىيئػػة الكميػػات ، عػػدد مػػف فػػى يتمثػػؿ فػػى اسػػتحالة تنفيػػذه 

وزيػػادة التػػدريس فػػى الكميػػات النظريػػة والعمميػػة معػػًا دوف مراعػػاة لالزدحػػاـ الشػػديد فػػى بعػػض الكميػػات ، 
عدد أعضاء ىيئة التدريس بيا عف القدرة االستيعابية لممكاتب المختصة ليـ ، وىو أمر يسػتحيؿ معػو 

يئة التدريس بالحضور أربعة أياـ بمعدؿ سبع سػاعات فػى اليػـو الواحػد ، وال محاجػة فػى إلزاـ عضو ى
ىذا الصدد بما ورد بمػذكرة دفػاع جيػة اإلدارة مػف أنػو لػيس مطموبػًا مػف عضػو ىيئػة التػدريس أف يظػؿ 

إلػػزاـ عضػػو ىيئػػة التػػدريس بالحضػػور سػػاعات معينػػة بمكتبػػو طػػواؿ تمػػؾ المػػدة ، فػػذلؾ مػػردود بهنػػو قبػػؿ 
ر المكػػاف المناسػػب لتمكينػػو مػػف أداء رسػػالتو عمػػى أكمػػؿ وجػػو ، والقػػوؿ ب يػػر ذلػػؾ ييػػدر يبػػد مػػف تػػوففال

  0أىـ قيمتيف لنجاح أى عمؿ وىما ل قيمة الوقت وقيمة العمؿ نفسو وطبيعتو 
 

ومػػف حيػػث إف مفػػاد مػػا تقػػدـ أف القػػرار المطعػػوف فيػػو شػػابتو عيػػوب االنحػػراؼ بالسػػمطة وتعيػػب 
لصػػحيح لنظػػاـ الجػػودة فػػى التعمػػيـ الجػػامعى ، واالىتمػػاـ بالجوانػػب الشػػكمية عمػػى المحػػؿ ل يػػاب الفيػػـ ا

ىػػػدار المسػػػاواة بػػػيف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ، فضػػػاًل عػػػف  حسػػػاب المعػػػايير الموضػػػوعية لمجػػػودة ، وا 
بعض الكميػات ، اإلخالؿ باستقالؿ الجامعات والتدخؿ الواضح فى شئونيا ، واستحالة تنفيذ القرار فى 

فيو أف ىذه العيوب تجعؿ القرار المطعوف فيو مرجح اإلل اء ، وبذلؾ يتوافر ركػف الجديػة  ومما ال شؾ
  0فى طمب وقؼ التنفيذ 
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فػػإف مػػف شػػهف تنفيػػذ ذلػػؾ القػػرار حػػدوث نتػػائج يتعػػذر  –ومػػف حيػػث إنػػو عػػف ركػػف االسػػتعجاؿ 

أعضػػػاء ىيئػػػة  تػػػداركيا تتمثػػػؿ فػػػى اسػػػتمرار حالػػػة التػػػدىور فػػػى التعمػػػيـ الجػػػامعى نتيجػػػة لتػػػدنى مرتبػػػات
التػػدريس ، وتمفػػت المحكمػػة انتبػػاه الحكومػػة إلػػى أنػػو عنػػد وضػػع نظػػاـ لمحػػوافز ييػػدؼ إلػػى زيػػادة دخػػوؿ 
السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات وربػػط تمػػؾ الزيػػادة بجػػودة األداء كمرحمػػة أولػػى لحػػيف وضػػع 

ال ير الجػػػػودة بمػػػػا فإنػػػػو يتعػػػػيف مراعػػػػاة كافػػػػة المعطيػػػػات الموضػػػػوعية لمعػػػػاي –لمرتبػػػػاتيـ جديػػػػد جػػػػدوؿ 
يتعارض مع استقالؿ أعضاء ىيئة التدريس وال يخؿ بمبدأ المساواة بينيـ ، وأف يكوف ذلؾ وفػؽ قواعػد 

   0عامة مجردة تضمف الحفاظ عمى كرامتيـ 
زاء تػوافر ركنػى الجديػة واالسػتعجاؿ فػإف المحكمػة تقضػى  ومف حيث إنو بناء عمى ما تقدـ ، وا 

  0يو بوقؼ تنفيذ القرار المطعوف ف
( مػػػف قػػػانوف 411ومػػػف حيػػػث إف مػػػف خسػػػر الػػػدعوى يمػػػـز مصػػػروفاتيا عمػػػاًل بػػػنص المػػػادة )

   0المرافعات المدنية والتجارية 

 
 "فهٍذي األسجبة"

 ******* 

  -حكمذ انمحكمخ :

  0أَالً: ثقجُل طهجبد انزدخم انمقدمخ فّ اندعُِ 

ً فيمب رضمىً مه إغفبل ثبويبً : ثقجُل اندعُِ شكالً َثُقف رىفيذ انقزار انمطعُن في

انمعطيبد انمُضُعيخ نمعبييز انجُدح َإٌدار نهمسبَاح ثيه أعضبء ٌيئخ انزدريس َإخالل 

ثبسزقالل انجبمعبد ، عهّ انىحُ انمُضح ثبألسجبة ، َأنزمذ جٍخ اإلدارح مصزَفبد ٌذا 

ُوّ فّ انطهت ، َأمزد ثإحبنخ اندعُِ إنّ ٌيئخ مفُضّ اندَنخ إلعداد رقزيز ثبنزأِ انقبو

   0طهت اإلنغبء 
 

  رئيس المحكمة              سكرتير المحكمة                                                        


