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 " الوقائــع" 
 

أقام المدعون الدعوى بموجب عريضة موقعة من محاميين أودعت قلم كتاب المحكمةة بتةاري   
وطلبوا في ختامها الحكم أوالً: بقبول الدعوى شكالً، ثانيةاً: بفة ة معةتعجلة بوقة   10/2/2008

هةا غالةالم مكاتةب تن يذ القرار العلبي باالمتنةا  عةن الةرد مة  مةا يترتةب علةن ذلةر مةن  ثةار وأ م
الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة داخل أعةوار الجامعةة، وعةدم العةما  ن  مةن 
رجال الشةرطة التةابعين لةوزارة الداخليةة عةواز بةالزى الرعةمي أو المةدني بالتواجةد داخةل أعةوار 

ودته وبدون غعةالن، الجامعة أو داخل الكليات ومنشآت الجامعة م  انمر بتن يذ الحكم بموجب مع
ثالثةةاً: بغلءةةاز القةةرار العةةابم مةة  مةةا يترتةةب علةةن ذلةةر مةةن  ثةةار، رابعةةاً: بةةغلزام المةةدعي علةةيهم 

 متضامنين بالمفروفات وانتعاب.
وذكةةر المةةدعون شةةرحاً للةةدعوى غنهةةم مةةن خةةالل معايشةةتهم للحيةةاة الجامعيةةة عشةةرات العةةنين  

يةر نعةباب عديةدة فةي مقةدمتها العةيطرة انمنيةة الحظوا أن الحرية انكاديمية قةد أفةابها خلةل كب
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الفارخة أفقياً ورأعياً، ومن أجل وض  انمةور فةي نفةابها الفةحيد تقةدموا بةتظلم غلةي المةدعن 
طلبةةوا فيةةه فةةدور أمةةرم بةةغالالم مكاتةةب  29/10/2007بتةةاري   هعليةةه الرابةة  عةةلم غلةةي مكتبةة

أعةوار الجامعةة، وعةدم العةما  ن  مةن الحرس الجامعي التاب  لوزارة الداخلية المتواجةدة داخةل 
رجال الشةرطة التةابعين لةوزارة الداخليةة عةواز بةالزى الرعةمي أو المةدني بالتواجةد داخةل أعةوار 

الكليات أو المنشآت الجامعية ومرافقها قاطبةة، ولةم يتلقةوا منةه رداً حتةن تاريخةه الجامعة أو داخل 
نعن المدعون علن القرار المطعون فيه أنةه ال يعةتند مما يعتبر قراراً علبياً أو امتناعاً عن الرد، و

غلي الدعتور والقانون بل ويتناقض م  المواثيم الدولية، ويإد  غلي الخلةط بةين الحةرس الجةامعي 
ووحدة انمن الجامعي حيث يتكون انول من رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية ويخضةعون 

الوزارة، أما انمةن الجةامعي فينشةؤ وفقةاً للتنظةيم ا دار   في رئاعتهم طبقاً للتعلعل الرئاعي لهذم
للجامعة ويتب  رئيس الجامعة مباشرة، لذلر وحيث قةد تةوافر ركنةا الجديةة واالعةتعجال فةي الشةم 

 الدعوى فقد أقاموا دعوا م الماثلة للحكم لهم بالطلبات المحددة عل اً بفدر الوقائ . منالمعتعجل 
، الجلعةاتالةدعوى بجلعةات المرافعةة علةن النحةو المبةين بمحاضةر وتدوول الشم العاجل من  

أود  الحاضر عن الدولة حافظة معتندات طويت علن فةورة قةرار وزيةر  1/4/2008وبجلعة 
فةةةي شةةةؤن غنشةةةاز وتنظةةةيم غدارات حةةةرس الجامعةةةات بةةةبعض  1981لعةةةنة  1812الداخليةةةة رقةةةم 

عيين كتةابين وحافظةة معةتندات أود  الحاضةر عةن المةد 13/5/2008مديريات انمةن، وبجلعةة 
طويت علن فورة حكم فادر من محكمة القضاز ا دار  )الدائرة انولن بؤعيوط( في الةدعوى 

م، وفورة تقرير  يئة م وضي الدولة لدى المحكمة ا دارية العليا فةي الطعةن 7لعنة  837رقم 
ا عةةنداً م.عليةةا، وفةةور بعةةض المعةةتندات وبعةةض الفةةح  التةةي قةةدمه 44لعةةنة  6307رقةةم 

 للدعوى.
أود  الحاضةةر عةةن الجامعةةة حافظةةة معةةتندات طويةةت علةةن فةةورة  24/6/2008وبجلعةةة 

لعةنة  1812مذكرة غدارة حرس جامعة القا رة رداً علن الدعوى، وفورة القرار الوزار  رقةم 
، كما أود  مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أوالً: أفةلياً: بعةدم قبةول الةدعوى شةكالً  1981

دد المدعين دون مقتضن ، ثانيةاً: احتياطيةاً: بعةدم قبةول الةدعوى شةكالً النت ةاز شةرط المفةلحة لتع
الشخفية المباشرة للمدعين ، ثالثاً: واحتياطيةاً أيضةاً: بعةدم قبةول الةدعوى شةكالً ل ةوات المواعيةد 

شةكالً لرفعهةا القانونية المقررة لرف  دعوى ا لءاز، رابعاً: واحتياطيةاً أيضةاً: بعةدم قبةول الةدعوى 
علن الير ذ  ف ة بالنعبة للمدعن عليه الراب ، خامعةاً: مةن بةاب االحتيةاط: بعةدم قبةول الةدعوى 
شكالً النت از القرار ا دار  العلبي من جانب جامعة القا رة، عادعاً: من باب االحتيةاط النهةائي: 

قابةةل أتعةةاب بةةرفض الةةدعوى بشةةقيها العاجةةل والموضةةوعي مةة  غلةةزام المةةدعين بالمفةةروفات وم
أود  الحاضر عن الدولةة مةذكرة بدفاعةه  24/6/2008المحاماة في كافة انحوال، وبذات جلعة 

طلب في ختامها الحكم أفلياً: بعدم قبول الدعوى النت ةاز القةرار ا دار ، واحتياطيةاً: بعةدم قبةول 
نت ةةاز فةة ة الةةدعوى شةةكالً لرفعهةةا بعةةد الميعةةاد، وعلةةن عةةبيل االحتيةةاط: بعةةدم قبةةول الةةدعوى ال

ومفلحة المدعين، ومن باب االحتيةاط الكلةي: بةرفض الةدعوى بشةقيها العاجةل والموضةوعي مة  
أود  الحاضر عةن  2/9/2008غلزام المدعين المفروفات في أ  من الحاالت العابقة، وبجلعة 

المةةدعي حافظةةةة طويةةت علةةةن معةةةتندات مإيةةدة لةةةدعوام، وأود  الحاضةةةر عةةن الجامعةةةة حافظةةةة 
أود   14/10/2008علن فورة الهيكةل التنظيمةي  دارات الجامعةة، وبجلعةة  معتندات طويت

الحاضر عن المدعين حافظتي معتندات طويتا علةن مقتط ةات مةن أورام الفةح  بشةؤن حةدوث 
( بشةةؤن فقةةرة مةةن برنةةام  القةةا رة C.Dبعةةض التجةةاوزات مةةن رجةةال الشةةرطة ، وقةةر  مةةدم  )

قةررت المحكمةة غفةدار الحكةم  14/10/2008لعةة . وبةذات جاليوم علن قناة أوربةت ال ضةائية 
 عبابه عند النطم به.أبجلعة اليوم، وفيها فدر وأودعت معودته المشتملة علن 
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 " المحكمـة "
 

 بعد ا طال  علن انورام، وعما  ا يضاحات، وبعد المداولة قانوناً. 
 ةي الحكةم بوقة   –ا وفقةاً للتكيية  القةانوني الفةحيد لهة –من حيث غن حقيقة طلبات المدعين  

تن يذ وغلءاز القرار العلبي بامتنا  الجهة ا دارية عن غنشاز وحدة لألمن الجامعي بجامعةة القةا رة بةدالً 
من غدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية وما يترتب علن ذلر من  ثار أ مها منة  وجةود حةرس 

طة تمةس اعةتقالل الجامعةة، وتن يةذ الحكةم فةي الجامعة داخل الحرم الجةامعي ، وعةدم ممارعةته أيةة أنشة
 الشم العاجل بمعودته دون غعالن، وغلزام الجهة ا دارية المفروفات.

ومةةن حيةةث غنةةه عةةن الةةدف  المبةةدى بعةةدم قبةةول الةةدعوى لرفعهةةا مةةن مةةدعين متعةةددين ال يجمعهةةم  
بطةوا جميعةاً بةؤمر وض  قانوني أو مفلحة جماعية مشتركة، فهذا الدف  مةردود عليةه بةؤن المةدعين ارت

واحد و د  مشةترر  ةو الطعةن علةن القةرار العةلبي بامتنةا  الجهةة ا داريةة عةن غنشةاز وحةدة لألمةن 
الجامعي بجامعة القا رة بدالً من غدارة حرس الجامعة التاب  لوزارة الداخلية وما يترتب علةن ذلةر مةن 

الخفةةومة علةن فةةورتها الرا نةةة   ثةار علةةن النحةو المةةذكور، ومةن ثةةم يكةون مةةن العةائي قانونةةاً توجيةه
تيعةيراً لحةةم التقاضةةي وعةةرعة ال فةةل فةةي المنازعةةات بمةا يةةإد  فةةي النهايةةة غلةةي حعةةن عةةير العدالةةة، 
وعليةةه يكةةون الةةدف  المةةذكور اليةةر قةةائم علةةن أعةةاس عةةليم مةةن الواقةة  والقةةانون جةةديراً بااللت ةةات عنةةه، 

 منطوم.وتكت ي المحكمة بغثبات ذلر في انعباب دون غيرادم في ال
ومن حيث غنه عن الدف  المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من الير ذ  ف ة ومفلحة فغن  ةذا  

الدف  مردود عليه بؤن المدعين فضالً عن أنهم مواطنةون مفةريون فهةم أعةاتذة بجامعةة القةا رة يهمهةم 
 نعةان، ومةن ثةم الجامعةة وحقةوم االجامعة والير ا ، ومنها اعةتقالل  العامة فيالشؤن العام والحريات 

فغنه يكون لهم ف ة ومفلحة في الدعوى الماثلة وتقضي المحكمة بةرفض الةدف  المشةار غليةه، وتكت ةي 
 بغثبات ذلر في انعباب دون غيرادم في المنطوم.

ومن حيث غنه عن الدف  المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها علن اليةر ذ  فة ة بالنعةبة للمةدعن  
( مةن القةرار الجمهةور  بالقةانون رقةم 26لقةا رة( فغنةه وفقةاً لحكةم المةادة )عليه الراب  )رئيس جامعة ا

بشةةؤن تنظةةيم الجامعةةات فةةغن رئةةيس الجامعةةة  ةةو الةةذ  يتةةولن غدارة شةةئون الجامعةةة  1972لعةةنة  49
 العلمية وا دارية والمالية و و الذ  يمثلها أمام الهيئات انخرى.

معية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس انعلةن للجامعةات و و معئول عن تن يذ القوانين واللوائد الجا
 في حدود  ذم القوانين واللوائد، ومن ثم فغن المدعن عليةه الرابة  يكةون ذ  فة ة فةي الةدعوى الماثلةة

 وتقضي المحكمة برفض الدف  المذكور، وتكت ي بغثبات ذلر في انعباب دون غيرادم في المنطوم.
ول الدعوى النت از القرار ا دار  فغنه مردود بؤنه من المعةتقر ومن حيث غنه عن الدف  بعدم قب 

عليه أنه ال يشترط في القرار ا دار  شكل معةين وغنمةا  ةو باعتبةارم تعبيةراً فةادراً عةن جهةة ا دارة 
بقفد غحداث أثر قانوني معين فغنه يمكن اعتخالفه من تفرفات جهة ا دارة وعةلوكها حيةال موقة  

ه فغن امتنا  الجهة ا دارية عن غنشاز وحدة لألمةن الجةامعي بجامعةة القةا رة بةدالً أو طلب معين، وعلي
من غدارة حرس الجامعة يمثةل قةراراً غداريةاً عةلبياً يكةون مةن حةم فةاحب الشةؤن الطعةن فيةه، ومةن ثةم 

وتكت ةي المحكمةة بغثبةات ذلةر فةي انعةباب دون غيةرادم فةي تقضي المحكمة برفض الدف  المشةار غليةه، 
 المنطوم.
ومةةن حيةةث غن الةةدعوى قةةد اعةةتوفت عةةائر أوضةةاعها الشةةكلية وا جرائيةةة ومةةن ثةةم فغنهةةا تكةةون  

 مقبولة شكالً.



 تابع الحكم في الدعوى رقم 71271 لسنة 26ق
 

 

  ______________________________________________________________________ 4/6          

ومن حيث غنه عن الشم العاجل في الدعوى فغنه من المعتقر عليه أنةه يلةزم لوقة  تن يةذ القةرار  
عوى غلةي أعةباب جديةة ا دار  توافر ركنةين مجتمعةين أولهمةا ركةن الجديةة بةؤن يعةتند الطلةب فةي الةد

 ركن االعتعجال بؤن يترتب علن تن يذ القرار نتائ  قد يتعذر تداركها. ثانيهماتبررم، و
 ه( من الدعتور تن  علن أن " التعلةيم حةم تك لة18ومن حيث غنه عن ركن الجدية فغن المادة ) 

ا يحقم الةربط بينةه وبةين الدولة ....... ، وتك ل اعتقالل الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلر كله بم
 حاجات المجتم  وا نتاج".

( مةةن الدعةةتور علةةن أن " تك ةةل الدولةةة للمةةواطنين حريةةة البحةةث العلمةةي 49وتةةن  المةةادة ) 
 وا بدا  اندبي وال ني والثقافي ، وتوفير وعائل التشجي  الالزمة لتحقيم ذلر".

علةةةن أن " تخةةةت   1972لعةةةنة  49( مةةةن قةةةانون تنظةةةيم الجامعةةةات رقةةةم 1وتةةةن  المةةةادة ) 
الجامعةات بكةل مةا يتعلةم بةالتعليم الجةامعي والبحةث العلمةةي الةذ  تقةوم بةه كلياتهةا ومعا ةد ا فةي عةةبيل 
خدمة المجتم  واالرتقاز به حضةارياً ، متوخيةة فةي ذلةر المعةا مة فةي رقةي ال كةر وتقةدم العلةم وتنميةة 

راز فةي مختلة  المجةاالت وغعةداد ا نعةان القيم ا نعانية، وتزويد البالد بالمتخففةين وال نيةين والخبة
المةةزود بؤفةةول المعرفةةة وطرائةةم البحةةث المتقدمةةة والقةةيم الرفيعةةة ليعةةا م فةةي بنةةاز وتةةدعيم المجتمةة  
االشتراكي ، وفن  معتقبل الوطن وخدمة ا نعانية، وتعتبر الجامعات بذلر معقالً لل كةر ا نعةاني فةي 

أ ةم ثةروات المجتمة  وأالال ةا و ةي الثةروة البشةرية، وتهةتم أرف  معتوياته، ومفدر االعتثمار وتنمية 
انفةةيلة ،  مالجامعةةات كةةذلر ببعةةث الحضةةارة العربيةةة والتةةراث التةةاريخي للشةةعب المفةةر  وتقاليةةد

ومراعةةاة المعةةتوى الرفيةة  للتربيةةة الدينيةةة والخلقيةةة والوطنيةةة، وتوثيةةم الةةروابط الثقافيةةة والعلميةةة مةة  
لعلميةةة العربيةةة وانجنبيةةة . وتك ةةل الدولةةة اعةةتقالل الجامعةةات بمةةا يحقةةم الجامعةةات انخةةرى والهيئةةات ا

 .الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتم  وا نتاج "
( مةةن الالئحةةة التن يذيةةة لقةةانون الجامعةةات المشةةار غليةةه علةةن أن "تنشةةؤ بكةةل 317وتةةن  المةةادة ) 

الجامعةة وأمنهةا، وتتبة  رئةيس الجامعةة  جامعة وحدة لألمةن الجةامعي تتحةدد مهامهةا فةي حمايةة منشةآت
ينيبةةه التعليمةةات الالزمةةة نداز  ةةذم المهةةام، ويكةةون نفراد ةةا زى خةةا   مباشةةرة ، وتتلقةةن منةةه أو مةةن

 يحمل شعار الجامعة.
غدراجهةا  ويفدر بتنظيم  ذم الوحدات وطريقة تشةكيلها وتحديةد االعتمةادات الماليةة التةي يطلةب 

 ئيس المجلس انعلن للجامعات".بموازنات الجامعة قرار من ر
فةي شةؤن غنشةاز وتنظةيم  1981لعةنة  1812( مةن قةرار وزيةر الداخليةة رقةم 1وتن  المةادة ) 

غدارات حةةرس الجامعةةات بةةبعض مةةديريات انمةةن علةةن أن "تنشةةؤ غدارات للحةةرس الجةةامعي بمةةديريات 
 ................................................. -انمن بالمحافظات وذلر علن النحو التالي:

 مديرية أمن الجيزة:
 غدارة حرس جامعة القا رة

.................................................................................. 
وتخضةة  جميعهةةا  شةةرا  نائةةب مةةدير انمةةن مباشةةرة، وتخةةت  كةةل منهةةا بح ةةظ انمةةن والنظةةام داخةةل 

ا في نطام االختفا  الجءرافي لمديرية انمن، وحراعةة وتةؤمين المنشةآت الجامعة وكلياتها ومعا د 
 وما بها من معدات وأجهزة".

ومةةن حيةةث غن م ةةاد مةةا تقةةدم أن الجامعةةات تعتبةةر معقةةالً لل كةةر ا نعةةاني فةةي أرفةة  معةةتوياته،  
ز  ةذم ومفدر االعتثمار وتنمية أ م ثروات المجتمة  وأالال ةا و ةي الثةروة البشةرية، وقةد اعةتقر قضةا

المحكمة وقضاز المحكمة الدعتورية العليا والمحكمة ا دارية العليا علن أن اعتقالل الجامعات  و أحةد 
غلةي مفةا   1971الحقوم الدعتورية التي ارتقن بها دعةتور جمهوريةة مفةر العربيةة الفةادر عةنة 
  المةةإمن بربةةه ثةةم الحقةةوم الدعةةتورية التةةي تك لهةةا الدولةةة وتشةةر  عليهةةا بءيةةة غعةةداد ا نعةةان المفةةر
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بوطنةه عةةن طريةةم تزويةةدم بالقةةدر المناعةةب مةن القةةيم والدراعةةات النظريةةة والتطبيقيةةة والمقومةةات التةةي 
تحقم غنعانيته وكرامته وقدرته علن تحقيةم ذاتةه وا عةهام فةي تنميةة المجتمة  وتحقيةم رخائةه وتقدمةة، 

ض أجزائهةا عةن الةبعض، ذلةر أن والعملية التعليمية تتكامل عنافةر ا، فةال يجةوز تبعيضةها ب فةل بعة
تضةةافر مكوناتهةةا  ةةو الضةةمان ل عاليتهةةا، لتمتةةد الحمايةةة التةةي ك لهةةا الدعةةتور للحةةم فةةي التعلةةيم غلةةي كةةل 
العنافر التي يتؤل  منها، فال يجوز تعطيل بعض جوانبها أو تقييدم بنفو  قانونيةة أو تةدابير غداريةة 

لدولةة أال تقة  مةن امحتوام، ومن ثم فغن الدعتور قد ألزم من شؤنها ا خالل بركائز التعليم بما ينال من 
التعليم والعمليةة التعليميةة موق ةاً عةلبياً، وغنمةا حملهةا معةئولية ا شةرا  علةن مختلة  فةورة، وتطبيةم 
 أحكةةام القةةوانين واللةةوائد علةةن وجههةةا الفةةحيد، بةةل وعةةزز دور ةةا بغلزامهةةا أن تك ةةل اعةةتقالل التعلةةيم

العلمي علن اختالفها تطويراً لرعةالتها، وبمةا يك ةل ان تةا  مجاالتهةا دون قيةد، الجامعي ومراكز البحث 
بذلر أن تتكامل العملية التعليمية في وعائلها والاياتها، وأن تتعدد روافد ا لتكةون نهةراً متفةالً،  متوخياً 

تؤكيةدا فال تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتحد أجزاإ ةا وتتعةاون عنافةر ا لتقةيم بنيانهةا الحةم، و
مةن الدعةتور أوجبةت الالئحةة التن يذيةة لقانونهةا غنشةاز  18علن اعتقالل الجامعات المقرر بةن  المةادة 

وحدة لألمن الجامعي بكل جامعة وناط بهذم الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لةرئيس 
كمةا أوجبةت الالئحةة ذا الشةؤن، الجامعة مباشرة، وتتلقن منه أو ممن ينوب عنه التعليمات الالزمة في  ة

أن يكون نفراد انمن التابعين لهذم الوحةدة زيةاً خافةاً يحمةل شةعار الجامعةة، وناطةت الالئحةة بةرئيس 
المجلس انعلن للجامعات تنظيم  ذم الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد االعتمادات المالية الخافةة بهةا 

الل الجامعات المقةرر بةن  فةي الدعةتور و ةو أن تةدير ذلر تعزيزاً لم هوم اعتقكل بموازنة الجامعات 
غداراتها ووحداتها ومن بينها وحدة انمن الجامعي تابعة لةرئيس كل الجامعات شئونها بن عها وان تكون 

جهة أخرى في شئونها، فةال  أ عنه، وتن ذ القرارات الفادرة عنه، دون تدخل  انوامرالجامعة، تتلقن 
مارعةةة الجامعةةة لشةةئونها تحةةت أ  معةةمن، حيةةث أن ذلةةر يةةإد  غلةةي يجةةوز فةةرض أيةةة قيةةود علةةن م

 االنتقا  من اعتقالل الجامعة  ذا االعتقالل المقرر بن  فريد في الدعتور.
بغنشةةاز  1981لعةنة  1812ومةن حيةث غنةه خالفةاً لمةا تقةدم أفةةدر وزيةر الداخليةة القةرار رقةم  

ن والنظةةام داخةةل الجامعةةة وكلياتهةةا الجامعةةات وحةةدد اختفافةةها بح ةةظ انمةة وتنظةةيم غدارات حةةرس
 ومعا د ا وحراعة وتؤمين المنشآت وما بها من معدات وأجهزة.

ومن حيث غنه بالبناز علن ما تقدم ولما كان البين من ظا ر انورام وبالقدر الةالزم لل فةل فةي  
خافةاً بوحةدة  الشم العاجل من الدعوى أن الهيكل التنظيمي لجامعة القا رة ال يتضةمن تقعةيماً تنظيميةاً 

انمن الجامعي، تابعة لرئيس الجامعة وغنما تمارس غدارة حةرس الجامعةة المنشةؤة بموجةب قةرار وزيةر 
ذات النشاط المنوط قانوناً بوحةدة انمةن الجةامعي المشةار غليهةا و ةو  1981لعنة  1812الداخلية رقم 

ون عةند مةن قةانون أو الئحةة، كمةا ح ظ انمن وحماية المنشآت الجامعية، بالمخال ة نحكام الدعةتور ود
حةةدوث بعةةض  –يبةةين مةةن ظةةا ر انورام المقدمةةة مةةن المةةدعين ولةةم تجحةةد ا الجهةةة المةةدعن عليهةةا 

التجاوزات من حرس الجامعة م  بعض الطالب، ومةن ثةم فةغن  ةذا انمةر ينةال مةن اعةتقالل الجامعةة، 
وانبةةه أو تقييةةدم بمةةا ينةةال مةةن و ةةو كمةةا عةةل  مبةةدأ ك لةةه الدعةةتور والقةةانون فةةال يجةةوز تعطيةةل بعةةض ج

محتوام، وال ريب أن تقدم المدعين بطلب لرئيس الجامعة لتعديل  ةذا الوضة  انمنةي بمةا يت ةم وأحكةام 
الدعةتور والالئحةة التن يذيةةة لقةانون الجامعةةات وعةدم غجةابتهم غلةةي  ةذا الطلةةب و ةو مةا لةةم تنكةرم الجهةةة 

ل اً نحكام الدعتور والقانون والالئحةة المشةار غليهةا و ةو المدعن عليها يشكل قراراً علبياً باالمتنا  مخا
 ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وق  تن يذ القرار.

ومةةن حيةةث غنةةه عةةن ركةةن االعةةتعجال فهةةو ااخةةر قةةد جةةاز متةةوافراً لمةةا يترتةةب علةةن اعةةتمرار  
المدعين وأمثالهم ممةن  الجامعة في تن يذ القرار المطعون فيه من نتائ  يتعذر تداركها تتمثل في حرمان

معةتقل يفةون وال يجةور، و ةو مةا يهةدد  يحملون لواز العلم والمعرفة من أن يكون للجامعة أمةن مةدني
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معةةتقبل العمليةةة التعليميةةة بالجامعةةة ويعةةوم رقةةي ال كةةر والتقةةدم العلمةةي وتنميةةة القةةيم ا نعةةانية فةةي ظةةل 
مةةا عةةل  بيانةةه، وغذ اعةةتوى طلةةب وقةة  تةةدخل أو رقابةةة مةةن جهةةة أخةةرى وترتيبةةاً علةةن أو  وجةةود قيةةود

التن يةذ قائمةاً علةةن عةاقية متةوافراً فيةةه ركنةا الجديةة واالعةةتعجال، ومةن ثةم تقضةةي المحكمةة بوقة  تن يةةذ 
( 286القرار المطعون فيه م  ما يترتب علن ذلر مةن  ثةار، ونظةراً لتةوافر منةاط غعمةال حكةم المةادة )

 دون غعالن.مرافعات فغن المحكمة تؤمر بتن يذم بمعودته 
مةةةن قةةةانون  184ومةةن حيةةةث غن مةةةن يخعةةةر الةةةدعوى يلةةةزم بمفةةةروفاتها عمةةةالً بحكةةةم المةةةادة  

 المرافعات.
 " فلهــذه األسبــاب" 

 
بقبول الدعوى شكالً، وبوق  تن يةذ القةرار العةلبي بامتنةا  الجهةة ا داريةة عةن غنشةاز  حكمت المحكمة:

ارة حرس الجامعة التاب  لةوزارة الداخليةة، ومةا يترتةب وحدة لألمن الجامعي بجامعة القا رة بدالً من غد
علن ذلر من  ثار أخفها من  وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي، وعدم ممارعةته أيةة أنشةطة 
تمس اعتقالل الجامعة، وألزمت الجهة ا دارية مفروفات  ذا الطلةب، وأمةرت بتن يةذ الحكةم بمعةودته 

 يئة م وضي الدولة  عداد تقرير بالرأ  القانوني في طلب ا لءاز.دون غعالن، وبغحالة الدعوى غلي  
 

 رئيس المحكمة         عكرتير المحكمة
 


