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 – 4عبػد الجميؿ مصطفى البسيونى
 -9مػػحمد ميرغنى خيػ ػرى
 -6عػبد اهلل س ػ ػرور عبد اهلل
 -1يػحيى عبػ ػاس حامد عبد اهلل
 -5أب ػو العػال عمى أبو العال النمر
 -6ى ػدى مػحمد شامؿ أباظة
 -7مػحمد أحػػمد مػ ػحمػد
 -8سػػالـ أح ػ ػمد عمى سالـ
 -9السيػػد مػ ػحمد السيػػد
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ضـــــــــد
 -1وزير الحعلين العالً والدولة للبحث العلوً بصفحَ رئيص الوجلص األعلً للجاهعات
 -2حطام الديي عبد العسيس
 -3عبد الشافً هحودي حطي
 -4عــبدٍ عبــــد الالٍ عوراى
 -5عــلً الديـــــي عبد البديع
 -6حـــودي عبد الرحوي أحود
 -7رفعث عبد الباضط هحوىد
 -8ريهام أبى الوحاضي هحود
 -9أهــــــــل هحوىد عبد هللا
 -11هــحود أحود علً فضل
خصىم هحدخليي
 -11أحود عبد العسيس ضليواى
 -12هحروش أبى بكر عثواى
 -13وليـــد رضىاى هحفىظ
 -14أشـــــــرف صالح إهام
 -15عــصام هرضً هرضً
 -16ضــــــــيد أحود هحوىد
 -17هحود هحود ضيد خليل
 -18هــــحود ضــــيد ضالهَ
 -19الطــــيد عيد ًايل عىف
*******************************
انُقبئــــــــــع
========
أقيم ػ ػػت ال ػ ػػدعوى بص ػ ػػحيفة أودع ػ ػػت قم ػ ػػـ كت ػ ػػاب المحكم ػ ػػة بت ػ ػػاري  ، 9001/44/97وطم ػ ػػب
الم ػػدعوف ف ػػى ختاميػ ػػا ل الحك ػػـ بقبػ ػػوؿ ال ػػدعوى شػ ػػكالً  ،وف ػػى الشػ ػػؽ المس ػػتعجؿ بوقػ ػػؼ تنفي ػػذ الق ػ ػرار

المطعػػوف فيػػو ومػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف آثػػار وتنفيػػذ الحكػػـ بمسػػودتو وب يػػر إعػػالف  ،وفػػى الموضػػوع

بإل اء القرار المطعوف فيو والزاـ المػدعى عميػو األوؿ بالمصػروفات  ،وذلػؾ لألسػباب الػواردة تفصػيالً
بصحيفة الدعوى 0

وقػ ػػد تحػ ػػدد لنظػ ػػر الػ ػػدعوى جمسػ ػػة  ، 9002/4/46وتػ ػػدوولت عمػ ػػى النحػ ػػو الثابػ ػػت بمحاضػ ػػر
الجمسػػات  ،وقػػدـ الحاضػػر عػػف المػػدعيف ثمػػانى ح ػوافظ لممسػػتندات طويػػت عمػػى صػػور ضػػوئية مػػف
األوراؽ المرتبطػػة بموضػػوع ال ػػدعوى وبصػػفة خاصػػة ل مش ػػروع ال ػربط بػػيف زي ػػادة دخػػؿ أعضػػاء ىيئ ػػة
التدريس وجودة األداء  ،والبياف الصػادر بشػهنو مػف مجمػس إدارة نػادى أعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة
القاىرة 0
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كما قدـ صحيفة معمنة بتعديؿ الطمبات إلى وقؼ تنفيذ وال اء القرار المطعوف فيو فيمػا تضػمنو
مف ل
 -4استبعاد غير المشاركيف واألساتذة غير المتفرغيف واألعضاء المعاونيف 0
 -9تقرير ميمة استثنائية لمدة عاميف لألساتذة المساعديف والمدرسػيف الػذيف لػـ يرقػوا بعػد مػرور
سبع سنوات0
 -6منح األقساـ العممية سمطات تهديبية لـ ينص عمييا قانوف تنظيـ الجامعات 0
 -1إلػ ػزاـ طال ػػب االش ػػتراؾ بتحدي ػػد ميام ػػو الجامعي ػػة وى ػػو أم ػػر غي ػػر مستس ػػاغ م ػػف الن ػػاحيتيف
القانونية والتنظيمية 0
 -7ربػػط الجػػودة بمعيػػار شػػكمى يمػػزـ المشػػترؾ بالتواجػػد بالجامعػػة أربعػػة أيػػاـ أسػػبوعياً بحػػد أدنػػى
 91ساعة واغفاؿ الجوانب الموضوعية لمجودة 0

وبصػػحيفة معمنػػة بتػػاري  9002/4/45طمػػب المتػػدخموف إلػػى جانػػب المػػدعيف ل الحكػػـ بوقػػؼ
تنفيػػذ وال ػػاء الق ػرار المطعػػوف فيػػو  ،وقػػدـ الػػدكتور أبػػو العػػال عمػػى أبػػو العػػال ثػػالث ح ػوافظ مسػػتندات
طويػػت عمػػى صػػور ضػػوئية مػػف األوراؽ المرتبطػػة بموضػػوع الػػدعوى وبصػػفة خاصػػة مػػا يفيػػد اىتمامػػو
بمعايير الجودة  ،كما قدـ مذكرة بالدفاع طمب فى ختاميا ل الحكـ بوقػؼ تنفيػذ وال ػاء القػرار المطعػوف
فيو 0
وبصحيفة معمنػة بتػاري  9002/4/94طمػب المتػدخموف إلػى جانػب جيػة اإلدارة الحكػـ بصػفة
أصمية بعدـ قبوؿ الدعوى شكالً لرفعيا بعد الميعاد  ،واحتياطيػاً بعػدـ قبػوؿ الػدعوى لعػدـ سػابقة الػتظمـ

لمجنػػة التوفيػػؽ المختصػػة  ،وفػػى الموضػػوع بػػرفض الػػدعوى بشػػقييا العاجػػؿ والموضػػوعى وال ػزاـ رافعيػػا

بالمصروفات 0
وقدـ الحاضر عف ىيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات طويتػا عمػى صػور ضػوئية مػف القػرار
المطعوف فيو  ،وبياف بعدد األعضػاء المشػاركيف فػى نظػاـ الجػودة  ،كمػا قػدـ مػذكرة بالػدفاع طمػب فػى
ختاميػػا ل الحكػػـ بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى النتفػػاء القػرار اإلدارى وبعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى لرفعيػػا بعػػد الميعػػاد ،
وبع ػػدـ قبولي ػػا لرفعي ػػا وم ػػف غيػ ػر ذى صػ ػػفة ومص ػػمحة  ،واحتياطيػ ػاً ب ػػرفض ال ػػدعوى بش ػػقييا العاجػ ػػؿ
والموضوعى والزاـ المدعيف والمتدخميف معيـ بالمصروفات 0
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وبجمسػػة  9002/6/40قػػررت المحكمػػة إصػػدار الحكػػـ فػػى الشػػؽ العاجػػؿ مػػف الػػدعوى بجمسػػة
اليوـ  ،وصرحت لمخصوـ بمػذكرات خػالؿ أسػبوع  ،وفيػو أودع المػدعوف مػذكرتيف بالػدفاع طمبػوا فييمػا
الحكػػـ بالطمبػػات ال ػواردة بصػػحيفة الػػدعوى  ،وأودعػػت ىيئػػة قضػػايا الدولػػة حػػافظتى مسػػتندات طويػػت
األولى عمى صورة ضوئية مػف كتػاب رئػيس قطػاع الموازنػة العامػة لمدولػة بػو ازرة الماليػة بالموافقػة عمػى
ت ػػدبير مبمػ ػ مائ ػػة وخمس ػػيف ممي ػػوف جني ػػو لمواجي ػػة زي ػػادة دخ ػػؿ أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس بالجامع ػػات ،
وطويػػت حافظػػة المسػػتندات الثانيػػة عمػػى صػػور ضػػوئية مػػف خطػػط العمػػؿ والتقػػارير المقدمػػة مػػف بعػض
أعضاء ىيئة التدريس 0
وقررت المحكمة إصدار الحكـ فى الدعوى بجمسة اليوـ  ،وفييػا صػدر ىػذا الحكػـ  ،وأودعػت
مسودتو المشتممة عمى أسبابو عند النطؽ بو 0
المحكمـــــــــــة
*********

بعد االطالع عمى األوراؽ وسماع اإليضاحات و بعد المداولة 0
م ػػف حي ػػث إف الم ػػدعيف يي ػػدفوف م ػػف دعػ ػواىـ إل ػػى وق ػػؼ تنفي ػػذ وال ػػاء قػ ػرار المجم ػػس األعم ػػى
لمجامعات الصادر بجمستو رقـ  113بتاري  9001/3/94فيما تضػمنو مػف حرمػاف غيػر المشػاركيف
وغير المتفرغيف واألعضاء المعاونيف مف ل زيادة دخؿ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات وتقريػر ميمػة
اسػػتثنائية لمػػدة عػػاميف لألسػػاتذة المسػػاعديف والمدرسػػيف الػػذيف لػػـ يرق ػوا بعػػد مػػرور سػػبع سػػنوات ومػػا
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
المرتبات عمى نحو يكفؿ الحفاظ عمى كرامة عضو ىيئة التدريس بالجامعة 0
وم ػػف حي ػػث إن ػػو ع ػػف ال ػػدفع بع ػػدـ قب ػػوؿ ال ػػدعوى النتف ػػاء المص ػػمحة والص ػػفة لممت ػػدخميف غي ػػر
المشاركيف فى النظاـ الوارد بالقرار المطعوف فيػو  ،فػإف ىػذا الػدفع مػردود بػهف المتػدخميف ليػـ مصػمحة
فػػى االسػػتفادة مػػف زيػػادة مرتبػػات أعضػػاء ىيئ ػة التػػدريس  ،وقػػد تػػدخموا فػػى الػػدعوى طبق ػاً لػػنص المػػادة

( )493مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية التى أجازت التػدخؿ بػاإلجراءات المعتػادة لرفػع الػدعوى
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أو بطمػػب يقػػدـ شػػفاىاً فػػى الجمسػػة ويثبػػت فػػى محضػػرىا  ،وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ يكػػوف الػػدفع بعػػدـ قبػػوؿ
الدعوى النتفاء المصمحة والصفة غير قائـ عمى سند مف القانوف 0

ومػف حيػػث إنػػو عػػف الػػدفع بعػدـ قبػػوؿ الػػدعوى لعػػدـ المجػػوء إلػى لجنػػة التوفيػػؽ المختصػػة  ،فإنػػو
طبقاً لنص المػادة ( )44مػف القػانوف رقػـ  5لسػنة  9000بإنشػاء لجػاف التوفيػؽ فػى بعػض المنازعػات
التى تكوف الو ازرات واألشخاص االعتبارية العامة طرفاً فييا – تسػتثنى طمبػات إل ػاء القػ اررات اإلداريػة
المقترنة بطمبػات وقػؼ التنفيػذ – مػف شػرط المجػوء إلػى لجنػة التوفيػؽ قبػؿ رفػع الػدعوى  ،لمػا كػاف ذلػؾ

وكاف المدعوف قد طمبوا وقؼ تنفيذ وال اء القرار المطعوف فيػو  ،ومػف ثػـ فػال إلػزاـ عمػييـ بػالمجوء إلػى
لجنة التوفيؽ قبػؿ رفػع الػدعوى  ،ويكػوف الػدفع الماثػؿ غيػر قػائـ عمػى سػند مػف القػانوف حريػاً بااللتفػات

عنو 0

ومف حيث إنو عف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى النتفاء القرار اإلدارى  ،ومبناه أف القرار المطعػوف
فيو ال يمس غير الراغبيف فى االشتراؾ فى نظاـ الربط بيف دخؿ أعضاء ىيئػة التػدريس وجػودة األداء
– فمػػردود عميػػو بػػهف ىػػذا النظػػاـ ىػػو أحػػد الحمػػوؿ المقترحػػة لزيػػادة مرتبػػات أعضػػاء ىيئػػات التػػدريس ،
ومف ثـ فإف كافة أعضاء ىيئات التدريس مخاطبوف بالقرار المطعوف فيو  ،وغير المشاركيف ىػـ أكثػر
األعضاء تضر اًر منو  ،وبناء عمى ذلؾ فإف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ال سػند لػو

مف الواقع والقانوف 0

ومػف حيػػث إنػػو عػػف الػػدفع بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى لرفعيػػا بعػػد الميعػػاد  ،ومبنػػاه أف القػرار المطعػػوف
في ػ ػ ػػو ص ػ ػ ػػدر بت ػ ػ ػػاري  9001/3/94وب ػ ػ ػػدأ تنفي ػ ػ ػػذه ف ػ ػ ػػى  9001/5/4بينم ػ ػ ػػا أقيم ػ ػ ػػت ال ػ ػ ػػدعوى ف ػ ػ ػػى
 ، 9001/44/97فػػإف ىػػذا الػػدفع مػػردود بػػهف نظػػاـ ال ػربط بػػيف زيػػادة دخػػوؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
وجػػودة األداء – ىػػو مػػف األنظمػػة المسػػتمرة وتنسػػحب حالػػة االسػػتمرار عمػػى الق ػرار المطعػػوف فيػػو ممػػا
يجيز الطعف عميو فى أى وقت ماداـ القرار قائماً ومنتجاً آلثاره 0

ومف حيث إف الدعوى استوفت إجراءاتيا الشكمية المقررة قانوناً  ،ومف ثـ تكوف مقبولة شكالً0

ومف حيث إنػو عػف طمػب وقػؼ تنفيػذ القػرار المطعػوف فيػو  ،فإنػو طبقػاً لػنص المػادة ( )12مػف

القانوف رقـ  15لسنة  4259بشهف مجمػس الدولػة – ينب ػى لقبػوؿ ىػذا الطمػب ت ػوافر ركنػيف مجتمعػيف
 ،أوليمػػا ل ركػػف الجديػػة ل بػػهف يكػػوف الطمػػب قائم ػاً بحسػػب الظػػاىر مػػف األوراؽ عمػػى أسػػباب جديػػة
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يػػرجح معيػػا إل ػػاء القػرار المطعػػوف فيػػو عنػػد نظػػر الموضػػوع  ،وثانييمػاً ل ركػػف االسػػتعجاؿ بػػهف يترتػػب
عمى تنفيذ ذلؾ القرار حدوث نتائج يتعذر تداركيا 0

ومػػف حيػػث إف المحكمػػة تنػػوه فػػى البدايػػة إلػػى أف أسػػتاذ الجامعػػة ىػػو محػػور التعمػػيـ الجػػامعى
وعموده الفقرى  ،وىو الركيزة األساسية فػى رقػى الفكػر وتقػدـ العمػوـ وتنميػة القػيـ والمبػادئ اإلنسػانية ،
وىو الذى يهخذ عمى عاتقو مسئولية تنشئة األجياؿ وتسميحيـ بالعمـ والمعرفة  ،ويمعب دو اًر رئيسياً فػى
تزويػػد الػػبالد بػػالفنييف والمتخصصػػيف والخبػراء فػػى مختمػػؼ المجػػاالت  ،واعػػداد البػػاحثيف وتمكيػػنيـ مػػف

مػػف طػػرؽ البحػػث وأصػػوؿ المعرفػػة  ،وىػػو الػػذى يتحمػػؿ العػػبء األكبػػر فػػى تنميػػة أىػػـ ثػػروات المجتمػػع
وأغالىػػا وىػػى الثػػروة البشػرية  ،لػػذلؾ فػػإف واجػػب المجتمػػع تجػػاه أسػػاتذة الجامعػػات أف يكفػػؿ ليػػـ الحيػػاة
الكريمة  ،وآف األواف كػى تتػدخؿ الدولػة وتعػدؿ جػدوؿ مرتبػات أعضػاء ىيئػة التػدريس المرفػؽ بالقػانوف
رقػػـ  12لس ػػنة  4259وال ػػذى مض ػػى عميػػو م ػػا يق ػػرب م ػػف س ػػبع وثالثػػيف س ػػنة وأص ػػبح ال يمب ػػى أدن ػػى
احتياج ػػاتيـ الض ػػرورية  ،ويج ػػب أف يك ػػوف تع ػػديؿ المرتب ػػات وزيادتي ػػا عم ػػى أس ػػس موض ػػوعية وليس ػػت
شكمية وأف يكفؿ التعديؿ الحفاظ عمى كرامة واستقالؿ أعضاء ىيئػة التػدريس  ،وأف يسػرى عمػى جميػع
األساتذة فى إطار مبدأ المساواة وأال يستثنى مف أفنوا أعمارىـ فى خدمة العمـ وكاف عطػاؤىـ ومػا زاؿ
ب ير حدود 0
ومف حيث إنو عف ركف الجدية فإف القرار المطعوف فيو نػص عمػى زيػادة دخػؿ السػادة أعضػاء
ىيئة التدريس وربطو بجودة األداء وفقاً لمضوابط اآلتية ل

 -4أف يكوف االشتراؾ فى المشروع متاحاً لجميع الراغبيف مف أعضاء ىيئة التػدريس العػامميف

والمتفرغيف بعد استيفاء استمارة قياس جودة األداء  ،ومف ال يرغب فى االشتراؾ بالنظػاـ عميػو االلتػزاـ
باألعبػػاء التدريسػػية التػػى حػػددىا القسػػـ لػػو وذلػػؾ فػػى ضػػوء مػػا تضػػمنتو المػػادة ( )27مػػف قػػانوف تنظػػيـ
الجامعات 0
 -9تواجد عضو ىيئة التدريس لمدة أربعة أياـ أسبوعياً بواقع  91ساعة 0

 -6أف يكوف االنتداب خارج الجامعة بحد أقصى يوماف فقط فى األسبوع 0
0

 -1ضرورة تواجد جميع القيادات الجامعية بشكؿ كامؿ وبواقع خمسة أياـ أسبوعياً عمػى األقػؿ
 -7ال تدرج ساعات التدريس فى البرامج الجديدة أو برامج الم ات والتى يتقاضػى عنيػا عضػو

ىيئة التدريس مقابؿ ضمف الساعات المطموبة داخؿ ىذا النظاـ 0
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 -3السماح بفترة انتقالية لمدة عاميف لألستاذ المساعد والمػدرس الػذى لػـ يػرؽ بعػد مػرور سػبع
سنوات عمى تعيينو دوف الحصوؿ عمى الوظيفة األعمى ويعاد النظر 0
 -5ال يسمح لعضو ىيئة التدريس الموقع عميػو جػزاء أو محػاؿ لمتحقيػؽ نتيجػة مخالفػة خاصػة
باألمانة العممية أو التعميمية باالشتراؾ فى نظاـ قياس جودة األداء 0
 -1م ارعػػاة المرونػػة فػػى السػػماح بتحويػػؿ السػػاعات مػػف بنػػد آلخػػر وفػػى حػػدود مػػا تسػػمح بػػو
األنشطة بالقسـ 0
 -2أف تضع كؿ جامعة آلية لدراسة التظممات التى ترد مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس نحػو تقيػيـ
أدائيـ فى إطار ىذا النظاـ 0
 -40يػػتـ صػػرؼ الزيػػادة بنػػاء عمػػى قيػػاس جػػودة األداء عمػػى دفعػػات خػػالؿ العػػاـ مػػع االلت ػزاـ
بالمبم المخصص عمى مدى العاـ لكؿ فئة مف فئات أعضاء ىيئة التػدريس ( أسػتاذ – أسػتاذ مسػاعد
– مدرس )
 -44يتـ اإلشراؼ عمى تنفيذ نظاـ الربط بيف زيادة دخػؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس وجػودة األداء
كاآلتى ل يكوف ىناؾ نظاـ مركزى بالكمية والجامعة لمتابعة ضوابط وآليات تنفيذ النظاـ داخػؿ القسػـ ،
يقػػدـ عضػػو ىيئػػة التػػدريس تقري ػ اًر مرحمي ػاً كػػؿ ثالثػػة شػػيور  ،وتقري ػ اًر سػػنوياً عمػػا قػػاـ بػػو مػػف أعمػػاؿ ،
يحدد مجمس القسـ اآللية التى يراىا مناسبة لتحديد أسموب التنفيذ والمراقبة والمتابعة 000

وتضػػمف القػ ػرار حص ػػوؿ األس ػػتاذ عمػػى 9000ج واألس ػػتاذ المس ػػاعد عم ػػى 4300ج والم ػػدرس
عمػػى 4900ج  ،وأف االشػػتراؾ فػػى ىػػذا النظػػاـ اختيػػارى عمػػى أف يقػػدـ عضػػو ىيئػػة التػػدريس خطػػة
يوافػػؽ عميي ػػا ك ػػؿ مػػف ل مجم ػػس القس ػػـ ومجمػػس الكمي ػػة والجامع ػػة طبق ػاً لمنم ػػوذج االسترش ػػادي المرف ػػؽ

بالقرار 0

يتاح االشتراؾ ألعضاء ىيئة التدريس العامميف والمتفرغيف  ،وال يسػمح باالشػتراؾ فػى الحػاالت
اآلتية ل
 -4مف ينتدب انتداباً منتظماً خارج الجامعة أكثر مف يوميف أسبوعياً

 -9مف وقع عميو عقوبة عدـ األمانة العممية بمقتضى حكـ تهديبى نيائى 0
ومف حيث إنو عف أوجو النعى عمى القرار المطعوف فيو فتخمص فيما يمى ل
أوالً ل عيب عدـ االختصاص 0

ثانياً ل انعداـ السبب 0
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ثالثاً ل إساءة استعماؿ السمطة 0

رابعاً ل تعيب المحؿ ل ياب الفيـ الصحيح لنظاـ الجودة فى التعميـ 0

خامساً ل اإلخالؿ بمبدأ المساواة بيف أعضاء ىيئة التدريس 0
سادساً ل اإلخالؿ باستقالؿ الجامعات 0

سابعاًل استحالة تنفيذ القرار فى بعض الكميات 0

ومػػف حيػػث إنػػو عػػف الوجػػو األوؿ مػػف أوجػػو النعػػى عمػػى الق ػرار المطعػػوف فيػػو وىػػو عيػػب عػػدـ

االختصػػاص  ،فػػإف المػػادة ( )917مكػػر اًر مػػف الالئحػػة التنفيذيػػة لقػػانوف تنظػػيـ الجامعػػات – الصػػادرة

بقرار رئيس الجميورية رقـ  102لسنة  4257والمضافة بالقرار رقـ  26لسنة  – 4224تػنص عمػى
أف ل " يمػػنح أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والمدرسػػوف المسػػاعدوف والمعيػػدوف حػوافز ماديػػة بمػػا يكفػػؿ تحقيػػؽ
األىداؼ وترشيد األداء وفقاً لمقواعػد التػى يضػعيا المجمػس األعمػى لمجامعػات  ،ويصػدر بيػا قػرار مػف

وزير التعميـ " 0

لمػػا كػػاف ذلػػؾ وكػػاف الق ػرار المطعػػوف فيػػو قػػد صػػدر مػػف وزيػػر التعمػػيـ العػػالى والدولػػة لمبحػػث
العممػػى – بنػػاء عمػػى القواعػػد التػػى وضػػعيا المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات  ،فمػف ثػػـ يكػػوف القػرار صػػاد اًر

مف المختص قانوناً بإصداره ويكوف النعى عميو بعيب عدـ االختصاص غير سديد0

ومف حيػث إنػو عػف الوجػو الثػانى مػف أوجػو النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو وىػو عيػب انعػداـ
الس ػػبب  ،ف ػػإف جي ػػة اإلدارة ق ػػد أفص ػػحت ع ػػف س ػػبب القػ ػرار المطع ػػوف في ػػو وى ػػو ل تقري ػػر ح ػػافز مػ ػادى
ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كخطػػوة أولػػى نحػػو تصػػحيح رواتػػبيـ  ،تتموىػػا خط ػوات أخػػرى تنتيػػى بوضػػع
جدوؿ جديد لممرتبػات  ،ومفػاد ذلػؾ أف سػبب القػرار المطعػوف فيػو يتعمػؽ بتحسػيف الوضػع المػالى غيػر
الالئػؽ ألعضػاء ىيئػػة التػدريس بالجامعػات  ،وىػػى حالػة واقعيػة وقانونيػػة ال يمكػف إنكارىػا ألف مرتبػػات
أعضاء ىيئة التدريس لـ تعد مناسبة فى ظؿ جداوؿ المرتبات المرفقػة بالقػانوف رقػـ  12لسػنة 4259
بشهف تنظػيـ الجامعػات  ،وبنػاء عمػى ذلػؾ يكػوف النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو بانعػداـ السػبب غيػر
قائـ عمى سند مف القانوف 0
وم ػػف حي ػػث إن ػػو ع ػػف الوج ػػو الثال ػػث م ػػف أوج ػػو النع ػػى عمػ ػى القػ ػرار المطع ػػوف في ػػو وى ػػو إس ػػاءة
اسػػتعماؿ السػػمطة  ،فػػإف اليػػدؼ الظػػاىر مػػف الق ػرار ىػػو تطػػوير العمميػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ إصػػالح
الوضػ ػع الم ػػادى ألعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس بالجامع ػػات  ،إال أف القػ ػرار يخف ػػى أى ػػدافاً أخ ػػرى تتمث ػػؿ ف ػػى
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التػػدخؿ العقػػابى والتمػػويح بعصػػا التهديػػب  ،فقػػد نػػص الق ػرار عمػػى السػػماح بفت ػرة انتقاليػػة لمػػدة عػػاميف
لألسػػتاذ المسػػاعد والمػػدرس الػػذى لػػـ يػػرؽ بعػػد مػػرور سػػبع سػػنوات عمػػى تعيينػػو دوف الحصػػوؿ عمػػى
الوظيفة األعمى  ،ويعػاد النظػر فػى ذلػؾ  ،كمػا نػص القػرار عمػى حرمػاف عضػو ىيئػة التػدريس الموقػع
عميػػو جػزاء أو المحػػاؿ لمتحقيػػؽ لمخالفػػة تتعمػػؽ بعػػدـ األمانػة العمميػػة والتعميميػػة  ،ومفػػاد ذلػػؾ أف القػرار
المطعوف فيو انحرؼ عف غايتو الرئيسية وىى تصحيح الوضع المادى ألعضاء ىيئػة التػدريس – إلػى
غايات أخرى تمس مجاؿ الترقية والتهديب 0
ومف حيث إنػو عػف الوجػو ال اربػع مػف أوجػو النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو وىػو تعيػب المحػؿ
ل يػػاب الفيػػـ الصػػحيح لنظػػاـ الجػػودة فػػى التعمػػيـ الجػػامعى  ،فػػال أحػػد ينكػػر أنػػو ال تطػػور وال تنميػػة وال
رخػػاء ب يػػر تعمػػيـ قػػائـ عمػػى أسػػس ومنػػاىج وخطػػط مدروسػػة ت ػربط بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ واحتياجػػات
سوؽ العمؿ  ،ويعتبػر نظػاـ الجػودة فػى التعمػيـ أحػد العناصػر الرئيسػية لتطػوير التعمػيـ  ،وتقػوـ الجػودة
عمػػى عناصػػر موضػػوعية وأخػػرى شػػكمية  ،وتتمثػػؿ الجوانػػب الموضػػوعية فػػى تػػوفير الوسػػائؿ الالزمػػة
لتنميػػة وتطػػوير القػػدرات العمميػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتمكيػػنيـ مػػف متابعػػة كػػؿ جديػػد فػػى مجػػاؿ
التخصص  ،ووضع الخطط الالزمة لتطوير أساليب توصيؿ المعمومات لمطػالب ومػا يػرتبط بػذلؾ مػف
تطوير مناىج التعميـ وانشػاء المكتبػات االلكترونيػة وتشػجيع أعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى نشػر أبحػاثيـ
ف ػػى المج ػػاالت العممي ػػة المحمي ػػة والدولي ػػة  ،أم ػػا الجوان ػػب الش ػػكمية أو التنظيمي ػػة فتنص ػػرؼ إل ػػى قواع ػػد
الحض ػػور واالنصػ ػراؼ وغيرى ػػا م ػػف األم ػػور المكتبي ػػة  ،وحقيق ػػة األم ػػر أف القػ ػرار المطع ػػوف فيػ ػو اى ػػتـ
بض ػوابط الحضػػور واالنص ػراؼ وأكػػد عمػػى تفػػرغ عضػػو ىيئػػة التػػدريس بحػػد أدنػػى  91سػػاعة أسػػبوعياً
موزعة عمى أربعة أياـ  ،وأغفػؿ القػرار كافػة المعطيػات الموضػوعية لمعػايير الجػودة  ،وىػو أمػر يعيػب
القرار ويدؿ عمى وضعو دوف دراسة متهنية يراعى فييػا طبيعػة عمػؿ عضػو ىيئػة التػدريس ومػا تتطمبػو
م ػػف أبح ػػاث ود ارس ػػات وحض ػػور فعالي ػػات وم ػػؤتمرات ومناقش ػػات عممي ػػة وغيرى ػػا م ػػف الوس ػػائؿ الالزم ػػة
لتطوير أداء عضو ىيئة التدريس بالجامعة باعتبار ذلؾ حجر الزاوية فى تطوير التعميـ الجامعى 0
ومػػف حيػػث إنػػو عػػف الوجػػو الخػػامس مػػف أوجػػو النعػػى عمػػى الق ػرار المطعػػوف فيػػو وىػػو اإلخػػالؿ
بمبدأ المساواة بيف أعضاء ىيئػة التػدريس  ،فػإف القػرار المطعػوف فيػو يػربط بػيف الحػافز المػادى وجػودة
األداء  ،وك ػػاف مقتض ػػى ذل ػػؾ والزم ػػو وج ػػود قواع ػػد عام ػػة مج ػػردة تض ػػمف المس ػػاواة ب ػػيف ذوى الم ارك ػػز
المتماثمة  ،إال أف القرار المطعوف فيػو يخػؿ بمبػدأ المسػاواة ويظيػر عضػو ىيئػة التػدريس المشػترؾ فػى
النظاـ بهنو مستوؼ لمعػايير الجػودة  ،بينمػا عضػو ىيئػة التػدريس غيػر المشػترؾ ال تتػوافر فيػو معػايير
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الجػػودة  ،وى ػػى تفرق ػػة ج ػػائرة ال تتف ػػؽ وطب ػػائع األم ػػور  ،وال تق ػػوـ عم ػػى معي ػػار موض ػػوعى وت ػػؤدى ف ػػى
النياية إلى نتائج غيػر منطقيػة تػنعكس عمػى المسػتقبؿ الػوظيفى لعضػو ىيئػة التػدريس  ،كمػا أنػو يحػرـ
األساتذة غير المتفرغيف  ،األمر الذى يخؿ أيضا بمبدأ المساواة 0
ومف حيث إنو عف الوجو السادس مف أوجػو النعػى عمػى القػرار المطعػوف فيػو والػذى يتمثػؿ فػى
اإلخالؿ باستقالؿ الجامعات والتدخؿ فػى شػئونيا  ،فػإف القػرار يمػزـ عضػو ىيئػة التػدريس الػذى يرغػب
فػػى الحصػػوؿ عمػػى الحػػافز المػػادى بػػهف يقػػدـ خطػػة عمػػؿ وأف يحصػػؿ عمػػى موافقػػة كػػؿ مػػف ل مجمػػس
القسػػـ ومجمػػس الكميػػة والجامعػػة  ،وال أحػػد ينكػػر أف ىػػذه الموافقػػات تتػػدخؿ فييػػا االعتبػػارات الشخصػػية
لعػدـ وجػػود ضػوابط ومعػايير موضػػوعية محػػددة تتميػز بالشػػفافية وتضػػمف الكيػؿ بميػزاف واحػػد  ،وحقيقػػة
األمػر أف القػرار المطعػػوف فيػػو يفػػتح البػػاب عمػػى مصػراعيو لمتػػدخؿ فػػى شػػئوف الجامعػػات والػػتحكـ فػػى
مصير أعضاء ىيئة التدريس تحت ستار تحسيف الوضع المالى مف خالؿ الحوافز 0
ومػػف حيػػث إنػػو عػػف الوجػػو السػػابع واألخيػػر مػػف أوجػػو النعػػى عمػػى الق ػرار المطعػػوف فيػػو والػػذى
يتمثػػؿ فػػى اسػػتحالة تنفيػػذه فػػى عػػدد مػػف الكميػػات  ،فػػإف القػرار المطعػػوف فيػػو سػػاوى بػػيف أعضػػاء ىيئػػة
التػػدريس فػػى الكميػػات النظريػػة والعمميػػة معػاً دوف م ارعػػاة لالزدحػػاـ الشػػديد فػػى بعػػض الكميػػات  ،وزيػػادة
عدد أعضاء ىيئة التدريس بيا عف القدرة االستيعابية لممكاتب المختصة ليـ  ،وىو أمر يسػتحيؿ معػو

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

بمكتبػػو طػواؿ تمػػؾ المػػدة  ،فػػذلؾ مػػردود بهنػػو قبػػؿ إلػزاـ عضػػو ىيئػػة التػػدريس بالحضػػور سػػاعات معينػػة
فالبػػد مػػف تػػوفير المكػػاف المناسػػب لتمكينػػو مػػف أداء رسػػالتو عمػػى أكمػػؿ وجػػو  ،والقػػوؿ ب يػػر ذلػػؾ ييػػدر
أىـ قيمتيف لنجاح أى عمؿ وىما ل قيمة الوقت وقيمة العمؿ نفسو وطبيعتو 0
ومػػف حيػػث إف مفػػاد مػػا تقػػدـ أف القػرار المطعػػوف فيػػو شػػابتو عيػػوب االنحػراؼ بالسػػمطة وتعيػػب
المحػػؿ ل يػػاب الفيػػـ الصػػحيح لنظػػاـ الجػػودة فػػى التعمػػيـ الجػػامعى  ،واالىتمػػاـ بالجوانػػب الشػػكمية عمػػى

حس ػػاب المع ػػايير الموض ػػوعية لمج ػػودة  ،واى ػػدار المس ػػاواة ب ػػيف أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس  ،فضػ ػالً ع ػػف
اإلخالؿ باستقالؿ الجامعات والتدخؿ الواضح فى شئونيا  ،واستحالة تنفيذ القرار فى بعض الكميػات ،

ومما ال شؾ فيو أف ىذه العيوب تجعؿ القرار المطعوف فيو مرجح اإلل اء  ،وبذلؾ يتوافر ركػف الجديػة
فى طمب وقؼ التنفيذ 0
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ومػػف حيػػث إنػػو عػػف ركػػف االسػػتعجاؿ – فػػإف مػػف شػػهف تنفيػػذ ذلػػؾ الق ػرار حػػدوث نتػػائج يتعػػذر
تػػداركيا تتمثػػؿ فػػى اسػػتمرار حالػػة التػػدىور فػػى التعمػػيـ الجػػامعى نتيجػػة لتػػدنى مرتبػػات أعضػػاء ىيئػػة
التػػدريس  ،وتمفػػت المحكمػػة انتبػػاه الحكومػػة إلػػى أنػػو عنػػد وضػػع نظػػاـ لمحػوافز ييػػدؼ إلػػى زيػػادة دخػػوؿ
السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات وربػػط تمػػؾ الزيػػادة بجػػودة األداء كمرحمػػة أولػػى لحػػيف وضػػع
ج ػػدوؿ جدي ػػد لمرتب ػػاتيـ – فإن ػػو يتع ػػيف م ارع ػػاة كاف ػػة المعطي ػػات الموض ػػوعية لمع ػػايير الج ػػودة بم ػػا ال
يتعارض مع استقالؿ أعضاء ىيئة التدريس وال يخؿ بمبدأ المساواة بينيـ  ،وأف يكوف ذلؾ وفػؽ قواعػد
عامة مجردة تضمف الحفاظ عمى كرامتيـ 0
ومف حيث إنو بناء عمى ما تقدـ  ،وازاء تػوافر ركنػى الجديػة واالسػتعجاؿ فػإف المحكمػة تقضػى
بوقؼ تنفيذ القرار المطعوف فيو 0
وم ػػف حي ػػث إف م ػػف خس ػػر ال ػػدعوى يم ػػزـ مص ػػروفاتيا عمػ ػالً ب ػػنص الم ػػادة ( )411م ػػف ق ػػانوف

المرافعات المدنية والتجارية 0

"فهٍذي األسجبة"
*******
حكمذ انمحكمخ -:
أَالً :ثقجُل طهجبد انزدخم انمقدمخ فّ اندعُِ 0
ثبويب ً  :ثقجُل اندعُِ شكالً َثُقف رىفيذ انقزار انمطعُن فيً فيمب رضمىً مه إغفبل
انمعطيبد انمُضُعيخ نمعبييز انجُدح َإٌدار نهمسبَاح ثيه أعضبء ٌيئخ انزدريس َإخالل
ثبسزقالل انجبمعبد  ،عهّ انىحُ انمُضح ثبألسجبة َ ،أنزمذ جٍخ اإلدارح مصزَفبد ٌذا
انطهت َ ،أمزد ثإحبنخ اندعُِ إنّ ٌيئخ مفُضّ اندَنخ إلعداد رقزيز ثبنزأِ انقبوُوّ فّ
طهت اإلنغبء 0
رئيس المحكمة

سكرتير المحكمة
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