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نووووواي رئوووويس  علوووود علوووود المجيوووود دويوووودار ومحمووووود ر وووويد محموووود محموووود المستشوووواري  وعضوووووية

 مجلس الدولة 

 24/6/0202بجلسة  – ق 12لسنة  2422 رقم  الدعوىفي 

امعووووة بنيووووا فيمووووا بضوووومن  موووو  مجووووا اة بج ( االسووووتينافي األعلوووود   مجلووووس بأديووووب ال وووو ي قوووورار بتأييوووود

ييييي و  سيييية مملوءء يييير لوحءييييي مو    يييية و  لحيا بوووو الحرمووووان موووو  تداء االمتحانووووا  بعقوبووووة  طالووووب
و  ي و   ممو   مءعيسة مملوءع لو الستي  موأع ىوء مجوك ةةو

و
سييييية مملوحديييييموءيييييم لو    ييييية و  ءيييييي موح يييييم و و  يييييي و   يييييممو   يييييمءعي  طم ييييي وو ةيييييم ل -

  كم ءييييةووةتنييييمعىوءييييوو   ييييم ورو أعيييي ور تةييييم و،وت ييييك وءيم أييييةوتس ةحةييييةو سييييةءةو  تعييييمطي
يييي و   مءعيييية  وح سيييي و  سييييةمورورةييييي  اوءعم يييي وع ةيييي ورة،ووسيييي رخو  يي ت ييييك وععييييالاو  م ءةييييم
او  .و منرنم

 

النتأييييم ومييييأةوءييييسءرمو   ييييحطوو  طم يييي ع ييييىووحطال ور  عييييةو  قييييح حييييوو  قيييير وتيييي معماورالوة يييي  و -
رأنديييمو يييروىحتيييكوعيييىو قييي وكيييم وةتعييية و  م تييي و  يييىو ديييمكو  ق يييمعيوعييي وم ييي و يءييي وحم ك ةيييةو

ةيييييةو ييييي  و،وعءيييييم ر وأ و  ءيم أيييييةو  تس ةحةيييييةوتسيييييتق و اليتميييييماوالتييييييم و ق يييييم   كو  قمنرن
عييي ونتةمتديييمو   نمعةيييةور كييي وءندءيييموطحةعيييةورتكيييرة وءيت ييي و،ورأ و  أعييي و  ر  ييي و ييي وة يييك و

ءؤ يييييي لون ييييي و  ءييييي عيوو،و  ءمى يييييةوعيييييىو   م يييييةو،و يييييمةءتة و،ورأ و ديييييةو ق  ملو ديييييمو   ييييي 
اوعيييي و  ر  عييييةو  ءنسييييرحةو يييي  كو  تس ةحةييييةو  ء تييييرموحمعتحممهييييموت ييييك و  يييي  و  ءيم أييييموتس ةحةييييم

اوعقييييطو ر و تيييييم و  ييييم   كو نمعةييييةو متكمحدييييمو ،ورأندييييمور  و متييييسكو الكتأييييم وحءعم حتيييي وتس ةحةييييم
اوءنديييموع يييىوءسيييتقح  و،وعذنديييموالوتيييالموع يييىو  يييخ ءييي عيو  و ييي مكوتقيييرةمون ييي و  و،و ييي  و مميييم

 ييييي وةكأيييييىو   ييييي   وو يييييمءعيو ةو   نمعةيييييةوحمعتحيييييمم وطم ييييي  تس ةحةيييييماورعييييي موتعمة ييييي و  ءسيييييم
 ءر ييييووع ةيييي و م عيييي ورعيييي مو  تييييم  و  أعيييي و  ءييييؤىموءييييملوأيييييم وءسييييتقحالاو،وعم  مءعييييةورهييييىو 

ءنييييمملوتع ةءةييييةوءيييي وأر رةتدييييمولييييملو  قييييةمور  تقم ةيييي وحييييم طال ور عيييي   وأ ةييييم ونمععييييةور ييييم ملو
او ةسيييتر وعيييىو  يييخوأ وةكييير وو،وه عييي و    يييمور  يييم  ع يييىو  ندييير وحم  ر يييةو،ور  عقيييم و  عءيييم

او،وعييييذ اوأروتس ةحةييييم   وت قيييي و  ييييخوحييييم     و  تييييس ةحيور يييي  وكييييم و  ييييخوكمعةييييماو ر و   م ييييةو نمعةييييم
 التيم و  م   كو نمعةةو  وتستيوحعر   وس حةةوحم نسحةو طم  و مءعيوعىوءقتح و  عءم

 

اوءيييي ور  ييييوو  ييييم موو كو  تس ةحةيييية ق ييييم    وهيييييو  ييييسكو  ييييىو و   مءعييييو - رىحييييكو يييي ةدموةقةنييييم
ىو م ييييةوأ و ةسييييكوعييييووحيييي  خو  مييييمةيوح ةييييم لوسيييية مملو  يييية و،وعديييييو  طم يييي ر عتييييم  و

ءيييموةطم ييي و  ءييي عيو  يييم  و ييييموسييير  وحذي يييمع و  ت  ةييي و  طحييييو،وكوحيييس وتىحيييكوهييي  و  أعييي 
 يطييييممو دييييمكو اليتمييييماو ييييييم وعةءييييموةييييياو ىحييييمكو   مةءييييةو   نمعةييييةوعييييىو عيييير  و،وأرو

اووءييييي ملوح ييييم و  تعييييمطيو،وطم ءييييموأنيييي و  ءنسييييرحةو يييي ورهيييييو ةييييم لوءييييم ل ىحييييكو يييي ةدموميييي  م
او تةييييم و  ءيييي كرمو  أعييييو وىحييييركو  ءيم أييييةع،ورءيييي وىييييموء م  تيييي وتس ةحةييييماوعنيييي و،وو و  ءييييؤىمر قييييم

عتييييم  والنيييييوعيييي وأ و  ةيييي و يييييم،وح سييييحم وأ و ة ون يييي و  ءيييي عيءيييي ور  ييييوو  ييييم موو  تس ةحةيييية
 سة و ي  ة

و

و



 
 

 -وجاء في حيثيا  الحكم :

أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات أخضع جميع طالب الجامعات لنظام تأديبي يتوافق مع كون الجامعات  

ت عامة ذات طابع علمي وثقافي تقوم بإعداد أجيال قادرة علي النهوض بالدولة علي أسس من القيم والتقاليد  هيئا

الراسخة، واعتبر كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية تستوجب مساءلة الطالب تأديبيا وتوقيع  

( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تبدأ بالتنبيه  126ة )أي من العقوبات التأديبية التي تناولتها الماد 

 .علي الطالب شفاهة أو كتابة وتنتهي بالفصل النهائي من الجامعة تبعا لنوع وجسامة المخالفة التي يرتكبها الطالب 

العقوبات المقررة   المشرع نظم تأديب طالب الجامعة علي نحو شامل يتضمن تحديد المخالفات التأديبية و أن 

من   126س من المادة الواردة بالبند الخامال يتم توقيع العقوبات أ علي ، الهيئات المختصة بتوقيع هذه العقوبات  لها و

حتي الفصل النهائي من  (  5 ) بند  التي تتراوح بين الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا  و ما بعده و  الالئحة التنفيذية 

امتناع  ة حالة هو منسوب إليه مع مواجه اإال بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيم (  13) بند  الجامعة

 له . سقوط حقه في سماع أقواحيث رتبت على ذلك  تحقيق في الموعد المحدد الطالب عن الحضور لل 

مببببن درجتببببين ، و أن القببببانون منببببع الطعببببن فببببى قببببرارات أن التأديببببب أصبببببح يببببتم أمببببام مجلببببس 
مجلببببس تأديببببب الطببببالب بتيببببر طريببببق االسببببتئناى أمببببام مجلببببس التأديببببب ا علببببى ، بحسبببببانه الطريببببق 
الببببذق يحقببببق للطالببببب المحببببال إلببببى التأديببببب ضببببمانات لتحقيببببق دفاعببببه . فاالسببببتئناى قببببد شببببرع لببببيس 

ول درجبببة و التأكبببد مبببن سبببالمته ، ببببأن لمجبببرد تكبببرار الفحبببا ، و إنمبببا أساسبببا  لتمحبببيا مبببا تبببم فبببى أ
يتنببببباول بحبببببث الموضبببببوع كبببببامال  دون االقتصبببببار علبببببى ناحيبببببة مبببببن نواحيبببببه . و أن قبببببرار التأديبببببب 

مببببن قببببانون تنظببببيم الجامعببببات هببببو القببببرار  184الصببببادر مببببن مجلببببس التأديببببب ا علببببى طبقببببا  للمببببادة 
اا قضببببائى فببببى البببذق يصببببدو عليبببه وصببببى القبببرار النهببببائى الصبببادر مببببن جهبببة إداريببببة ذات اختصببب 

 . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 10مفهوم البند ) ثامنا  ( من المادة )
 

ئولية الجنائية فالجريمة التأديبية تختلى اختالفا كليا في طبيعتها  استقالل المسئولية التأديبية عن المس  على

وتكوينها عن الجريمة الجنائية فالفعل الواحد قد يكون الجريمتين معا الختالى الوضع في المجالين اإلداري والجنائي  

الجريمتين وتتاير التاية   ، وما يستتبعه من استقالل الجريمتين التأديبية عن الجنائية وأساس ذلك اختالى قوام كل من

 .   من الجزاء في كل منها 

شببببريطة أن يكببببون  ،المسببببند إليببببه  فعببببلبارتكبببباب ال المببببتهماالعتببببراى هببببو اإلقببببرار مببببن جانببببب 
أو  اإلرادةحا  وال يحتمببببل التأويببببل فببببي ارتكبببباب الواقعببببة، وأال يكببببون قببببد صببببدر فببببي حالببببة فقببببد صببببري

علبببى الفهبببم واالختيبببار، كبببأن يصبببدر اإلقبببرار منبببه تحبببت ضبببتط أو إكبببراه يفقبببده  المبببتهم تعطبببل قبببدرات 
الصبببحيح يتنبببي عبببن أي  مبببتهممبببن واقبببع إقبببرار ال فعبببلاإلرادة وحريبببة االختيبببار، ومبببن ثبببم فبببإن ثببببوت ال

 ا دلة االعتراى سيد  ر، بحسبان أندليل آخ
 

مقيد  طالب  المدعي نجل أن ،لما كان الثابت من ظاهر ا وراو ، وبالقدر الالزم للفصل فى الشق العاجل من الدعوق

حرر قائد أمن الكلية مذكرة ......أنه بتاريخ، و 2019/2020 الجامعي العام خالل جامعة بنها  ..... بكلية  .... بالفرقة

جود  لتفقد الحالة ا منية تم مالحظة و اآلداب  كليةأثناء مرور اخصائي ا من ب.......إلى عميد الكلية متضمنة أنه يوم 

والمقيد   ........ يقوم بلى سيجارة فتم التوجه إليه على الفور وقد تم ضبط الطالب /  ..... لكلية طالب بالمدرج العلوي 

التحدث معه قام بإلقاء السيجارة من يده  وفى يده سيجارة ملفوفة تشبه مخدر الحشيش وعند  ....بكلية  .....بالفرقة 

، والطالب /  ..... وقام بالجري والهروب مسرعا  خارج المجمع وكان ذلك بوجود شهود على الواقعة منهم الطالب / 

لطالب المذكور من خالل شؤون الطالب والتعرى عليه من خالل صورته الشخصية بالبطاقة  وتم التأكد من ا........



 
  الكية بإحالة الواقعة إلى الشؤون ، وحيث تأشر من عميد وتم عمل مذكرة بالواقعة ومعها السيجارة المضبوطة 

ما هو منسوب إليه من ضبطه وبحوزته  وبسؤال نجل المدعي عبتاريخ .....باشرت التحقيق فيها  القانونية بالكلية التي 

داخل الحرم الجامعي ، أجاب باآلتي " أنا خلصت امتحان المدتيرم ونزلت أمام مبنى   ......سيجارة حشيش مخدر يوم 

ودخلت امتحنت   .... الكورس ومشيت وجيت امبارح اشتريت الكتاب من مكتبة  ا السكاشن قابلت اتنين زمالئي ورحن

عند ماكينة السحب للفلوس فقالوا  عطاه لى ومشيت وجيت ء اطالع فرد ا من على اثبات شخصيتى أ رجت ... وأثناوخ

 لي تعالى معانا وكانوا واقفين . 

الرابع بمبنى السكاشن ونزلنا مع بعض   وتقابلنا فى الدور  ........ وقابلت  ...... أوضح اننى خرجت من اللجنة يوم و

قصاد الكافيتريا وطلعنا آخر دور فوو وقطعة الحشيش كانت معايا   ......عشان نشرب السيجارة ورحنا مبنى كلية 

وقمت بلى السيجارة وهما قاعدين جنبي علشان نشربها كلنا مع بعض وجاء أفراد ا من وكانوا اثنين وجرق زميلي /  

وجري وراه أحد أفراد ا من ورميت السيجارة من فوو وجريت فاآلخر ، وجيت امبارح فأخذ ا من منى   ....... 

البطاقة وقالوا لي تيجي بكرة الشئون القانونية " وبسؤال المحقق لنجل المدعي عن دور الطالبين المذكورين فى هذه  

عما هو دليلك علي صحة ادعائك ؟ أجاب باآلتي " كان   هيين يشربوا معايا " وبسؤالالواقعة ؟ أجاب باآلتي " كانوا جا

كانوا معايا  ......من هم هؤالء الطالب ؟ أجاب  نا رايحين نشرب السيجارة " وبسؤال المذكور رفين ان فيه زمايلنا عا

 أجاب " أواجهم " . فى اللجنة " وبسؤال المحقق لنجل المذكور هل لديك استعداد لمواجهتهم بذلك ؟ 

خل اد زته سيجارة مملوءة بمخدر الحشيش وبسؤاله فى التحقيق أنه منسوب له مخالفة سوء السلوك بضبطه وبحو

أنا   ؟ أجاب "  بالمخالفة للقواعد الجامعة  ..... داخل الحرم الجامعي يوم  ..... سيجارة معدة لالستخدام أعلى مدرج كلية 

لمدعي عن واقعة الضبط نفى كل منهما قيامهما بشرب سيجارة حشيش وأن السيجارة  وبسؤال زميلي نجل اغلطان " 

 كانت بحوزة نجل المدعي وألقاها على ا رض عند قدوم فرد ا من وقام بالجري وأنهم اجتمعوا للتصوير فقط . 

أنهم اتفقوا   .......فيما ذكره الطالب /  ....... وحيث قام المحقق بعمل مواجهة بين الطالب الثالثة وبسؤال الطالبين 

وأنهم تقابلوا مع   ..... أعلى مدرج كلية .....على تناول شرب السيجارة المحشوة بالحشيش المضبوط بحوزته يوم 

يرم ؟ فأجاب الطالبان باآلتي " ماحصلش ونطلب شهادة  بعد أداء المدت ....بعضهم بالدور الرابع بمبنى السكاشن بكلية 

 فرد ا من "  ...... ا ستاذ / 

لبة  وبسؤال المحقق لنجل المدعي عن رده عما جاء بأقوال الطالبين المذكورين ؟ أجاب باآلتي " ال همه بيكدبوا وفى ط

" وقد ذكر نجل المدعي فى التحقيق  زمالءنا عارفين اننا رايحين نشرب السيجارة اللى كانت معانا وفيها حشيش 

 بحيازة نجل المدعي لسيجارة الحشيش .   اأسماء هوالء الطالب ، فى حين أنكر الطالبان المذكوران معرفتهم

أنه شاهد نجل المدعي يقوم بلى   ، ........... ويدعى /  ،  ا من الذق قام بضبط الواقعة اخصائي وقد جاء فى أقوال 

بفمه وأنه قام بإلقاء السيجارة على ا رض وقام بالهروب وقت ضبطه ، وأن الطالبين اآلخرين  سيجارة الحشيش 

  قد والمتواجدين صحبة نجل المدعي كانا يقومان بالتصوير وأنه شاهد نجل المدعي فقط وهو معه سيجارة الحشيش 

سة التأديب على الرغم من إخطاره  ر جل ولم يحضر المذكو بالكلية ،إلى مجلس تأديب الطالب  ة نجل المدعي إحال ت تم

  2020/ 2019بالفصل من الكلية العام الجامعي  المدعى نجل  معاقبة  ........ قرر المجلس بتاريخ  حيث  لحضور ، با

نجل   طعن  قد ، وذلك العام واعتباره راسبا  فيها يترتب على ذلك من آثار أخصها حرمانه من أداء امتحانات  مع ما 

تخفيض   ........ الذق قرر بتاريخ بالجامعة ، واالستئنافى ( قرار أمام مجلس التأديب ا على ) لا على هذا المدعي

العقوبة الموقعة على نجل المدعي واالكتفاء بحرمانه من دخول مواد امتحان الفصل الدراسي ا ول فى العام الجامعي  

 .   على ذلك من آثار ترتب مع ما ي 2020/ 2019



 
ما  من واقع  حيازة نجل المدعي لسيجارة تحوق مخدر الحشيش ثابتة فى حقه واقعة  لما كانت ه حيث إنمن و

  باعتراى صريح منه  نجل المدعي  ومما أقر به  ،  الذق قام بضبط الواقعة  ..... بكلية  ا من  جاء بأقوال اخصائي 

جاء فى الدعوق الماثلة من  وال تطمئن المحكمة لما  ،سيجارة الحشيش أمام جهة التحقيق بالكلية ل حيازته بصحة واقعة

وقع عليها دون علمه بمحتواها ، إذ أنه أقر بارتكابه الواقعة فى أثناء التحقيق الذق   قد  أنه أكره على أقواله أو أنه 

أجرق معه بمفرده وكذا عند مواجهته بزمالئه المتواجدين معه أثناء الضبط ، وأن المحكمة تطمئن إلى صحة اعتراى  

للمخالفة المنسوبة إليه وهي سبب   هارتكاب  عن إرادة حرة غير مشوبة بأق عيب ، مما يؤكد المدعي وصدوره نجل 

والتى تشكل مخالفة   ،  حيازة سيجارة بها مادة الحشيش المخدر بترض التعاطي مطعون فيه ، وهي صدور القرار ال

، بل وتشكل   سلوك داخبل الجامعةال بحسن السير و  ويخلالكرامة  يتنافى مع الشرى و حيث أتى فعال   ، تأديبية جسيمة 

النتفاء صفة مأمور   على نجله  بطالن واقعة القبض ب  القول فعال  إجراميا  معاقب عليه قانونا  ، وال يجدي المدعي تذرعا  

وأنها لو ثبتت فى حقه كان يتعين إحالته إلى جهات االختصاا التخاذ  الضبط القضائي عن رجل ا من بالكلية 

ية ضده ، فمردود أن المخالفة التأديبية تستقل عن نظيرتها الجنائية ولكل منهما طبيعة وتكوين  اإلجراءات القانون

مؤاخذة نجل المدعي   ،  الماثلة  فى الحالة ،  مختلى ، وأن الفعل الواحد قد يشكل جريمتين ، وأن جهة اإلدارة لها الحق 

، وأنها وإن ارتأت  ت التأديبية المحظور ارتكابها باعتبارها تشكل إحدق المخالفا تأديبيا  عن الواقعة المنسوبة له 

إذ   ، االكتفاء بمعاقبته تأديبيا  فقط دون اتخاذ اجراءات جنائية ضده حرصا  منها على مستقبله ، فإنها ال تالم على ذلك

لموقع عليه  قد يكفى الجزاء ا جامعي لة الجنائية باعتباره طالب ءمدعي تأديبيا  وعدم تعريضه للمساقدرت تقويم نجل ال

لردعه وعدم اقتراى الفعل المؤثم مرة أخرق مستقبال  ، فالجامعة وهى منارة تعليمية من أولويتها غرس القيم والتقاليد  

يستوق فى ذلك أن   ،  هدفه الزجر والردعبالطالب وإعداد أجيال نافعة وقادرة على النهوض بالدولة ، والعقاب دائما  

ذا تحقق ذلك بالجزاء التأديبي وحده كان ذلك كافيا  دون الحاجة التخاذ إجراءات جنائية قد  يكون جنائيا  أو تأديبيا  ، فإ

، وهو ما أعملته الجامعة المدعي عليها فى شأن نجل   تأتي بعواقب سلبية بالنسبة لطالب جامعي فى مقتبل العمر

د العقاب إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضده قد المدعي باكتفائها بمجازاته تأديبيا  عن الواقعة المنسوبة إليه دون أن يمت

فإن هي لجأت إلى  جامعات ، على النحو المذكور ، تعرض مستقبله التعليمي للخطر من واقع المسؤولية الموكلة لل

  وثبت لديها يقينا  من واقع إقرار واعتراى نجل المدعي الصريح بحيازة سيجارة حشيش ، فهي ات التأديبية اإلجراء

ما يطالب المدعي فى  إجراء آخر سواء بإخضاعه للتحليل الطبي ، ك بأي ى حاجة أن تثبت هذا الفعلليست ف بذلك

  إخطار جهات االختصاا ا خرق فيما يخا إثبات الجريمة الجنائية المنسوبة له وهي حيازة مادة دعواه ، أو 

، ومن ثم مجازاته تأديبيا  عنه ،   ل المؤثمثبت لديها صدقا  وحقا  إتيان المذكور للفع مخدرة بترض التعاطي ، طالما أنه 

هذا   ، عتراى سيد ا دلة ال ني عن أي دليل آخر، بحسبان أن ايت  نجل المدعيمن واقع إقرار  التأديبية ثبوت المخالفةف

فضال  عما جاء بأقوال اخصائي ا من وضبطه لنجل المدعي ، وأن الجزاء الموقع على نجل المدعي يتناسب مع  

اقترفه ، أخذا  فى الحسبان ما ارتأه مجلس التأديب بالجامعة من مراعاة صتر سن نجل المدعي والحرا  الفعل الذق 

 .   العلمي على مستقبله 

قائم على سند صحيح من الواقع   ،  بحسب الظاهر من ا وراو  ،  القرار المطعون فيه يكون اع ما تقدم من جم 

معه   دعوق الماثلة ، ا مر الذق ينتفيق الموضوعى من الإلتائه عند الفصل فى الشرفض طلب مرجحا  ، القانونو

وبانتفائه يتعين الحكم برفض طلب وقى التنفيذ   ركن الجدية فى الشق العاجل ) طلب وقى التنفيذ ( من هذه الدعوق . 

 دونما الحاجة لبحث ركن االستعجال .   

 


