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مهـام اإلدارة القانونيـة
اإلدارات القانونية سند مدراء الجامعات ،وموضع سعر م ،يلجعوون لليهعا تسعءج ء
مععا كلععلي ملععيهم مععن نمععو  ،الن ععوص ،كو مععا اسء عععي ملععيهم مععن ضععايا،
ويعءمدون مليها في ءطبيق الفهعم السعليم للعنص القعانوني ،وتبءلعار للعوي مناسعبة
للملالي القانونية الءي ءنلو من ممارسة العمي اإلداري .
وأل مية ذه اإلدارات لددت اللجنة العليا لإل ع اإلداري كن ءعرءبط بالمسع وي
األوي فععي الجهععة اإلداريععة مععدراء الجامعععات لءععا يلععاط ععالي القععرار بععالركي
القانوني ليعمي ملا ءطبيقه وءبنيه .
لإلدارات القانونية مهام وخ ائص ءخءلف من جامعة للا كُخعر ،،نيعر كن جميع
الجامععععات ءلعععءره فعععي مهعععام معينعععة مسعععءولاة معععن ن عععام مجلععع الءعلعععيم الععععالي
ذه المهام سنءطرق لها فيما يلي -:
والجامعات ولوائله الءنفيذية  ..بع

 -1الن ععر فععي الء لمععات الءععي ءععرد لععإلدارة القانونيععة سععواء مععن منسععوبي
الجامعععة كو نيععر م والرف ع بععالركي الن ععامي للععا ععالي ال ع لية .
ولذله لمداد الءفسير الءطبيقي لألن مة واللوائح مند الطلي .
-

ععي ءرسععي الء لمععات مبالععرة لععإلدارة القانونيععة ،كم ءلععوي مععن المععدير كو
الول ء ؟
لذا كُرسلت من لدارة معينة ي يخطر مدير الجامعة بالركي القعانوني ؟ كلعان
في الجامعة ملف الوارد ُيرسي للمدير لي كربععاء بهعا المراسع ت الءعي ءمعت
في الجامعة] .
ما و مو ف اإلدارة القانونية لو ركت في المعاملعة المرفومعة لليهعا مخالفعة
ن امية ،ي ءخطر المدير ،كو ءلءي له مبالرة كم ءلءي للجهة اإلداريعة فقعط
؟
ي يلزم الرد ملا جمي الء لمات الءي ُءرسـي لإلدارة ؟

 -2ءمثيعععي الجامععععة كمعععام ديعععوان الم عععالم ،واللجعععان العماليعععة ،والجهعععات
القضائية األخر ،في جمي القضايا الءي ءلون الجامعة طرفا ً فيها .
-

ي لي مو ف في اإلدارة القانونية يسءطي ءمثيي الجامعة ؟
ي يلءي خطاي ءمثيي للي لخص وللي ضية ملا لده ،كم خطاي للجمي ؟
ي يلءي اسم مدير الجامعة ،كم مدير اإلدارة القانونية في المذلرة ؟
ي ي لر البالث ملا المـذلرة ؟
عي يجععي كن ءو ع المعذلرة المقدمععة للجهععة القضععائية؟ ولمعاذا يلععدث لععو لععم
ءو المذلرة .
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 -3لمداد ال يانة القانونية لجمي العقود ،واللوائح ،والقرارات ال ئلية،
و رارات الءوديي ،ومذلرات الءعاون ،والءفا م ،واتءفا يات .
-

ي اإلدارة القانونية ي المخء ة ب يانة القرارات واللوائح والعقود .....
للـخ ؟
ععي ال ععيانة ءعنععي لنلععاء القععرار كو العقععد لبءععدا ًء كم يعن عي الل ععوي ملععا
ملروع رار كو مقد كو تئلة من الجهة الطالبة ،والءعديي مليـه ؟
ي يلزم ءخ يص بالث كو مسءلار مءخ ص في ال يانة ؟
ماذا لو ءم ءعديي ال ئلة بعد مراجعءها من اإلدارة القانونية ؟
ماذا لو لان ناه خطو في القرار اإلداري بعد ءو يعه .
ععي يلععزم كن ء ععدر القععرارات اإلداريععة مععن اإلدارة القانونيععة فقععط ءجربععة
الجامعععة ءعيععين وءلليععف كمضععاء يئععة الءععدري يلععون مععن المععو فين ألن
ملفاءهم ناه ومعلوماءهم لاملة لديهم ؟
ي يلزم الءولير ملا لي القرارات ال ادرة من اإلدارة ؟
من ي در القرار ملءي من و ـ ملا القرار كم اإلدارة القانونيـة ؟

 -4اتلءراه في لجان الجامعة الءي ءءطلي كممالها ذله .

 ي يلزم كن ءلءره اإلدارة في كلثر لجان الجامعة كءجربءنا  :كن نلءره فعياللجععان المهمععة وخا ععة لمععن ُمععين لععديثا ً ليعععرف المسع ولين فععي الجامعععة،
كمضاء اإلدارة القانونية ،وليءعلم البالث معه ،مثي لجنعة الخطعط الدراسعية،
لجنعععة الجمعيعععات العلميعععة  ......للعععخ]  .واللجعععان الرئيسعععية عععي الععععرو ،
الم ـاريف ،الءـوديي .

 -5مراجعععة ملاضععر مجععال اللليععات ،والمعا ععد ،والعمععادات ،والمرالععز،
وال ناديق ،والجمعيات ،ولبداء الم ل ات الن امية لمدير الجامعة .
-

لماذا ءراج الملاضر ؟ ما و السند القانوني لمراجعة الملاضر ؟
ي ُءرسي الملاضر لمدير الجامعة كم لإلدارة القانونية مبالرة ؟
من يجي اإلجابة من الم ل ات الواردة في الملاضر ؟
ولمـن ُءرفـ اإلجـابـة ؟
ماذا لو ءلف كلد كمضاء مجلع اللليعـة ملعا كلعـد عرارات المجلع  ،ومعا
و دور اإلدارة القانونية لياي ذله ؟
ما العمي لو ءوخرت الللية كو المعهد في رف الملاضـر لمدير الجامعـة ؟
ماذا لو لم ءوخذ الللية بم ل ات اإلدارة القانونية ملا الملضر ؟

 -6دراسة المعام ت الءي ءءضمن ملالي ن امية ،ولبـداء العركي ل عالي
ال ليـة .
من خ ي المنا لة نخلص للا الءو يات الءالية -:
لم نلءي نا الءو عيات ،وءرلنا عا لءلعون عي نءعائن المنا لعات الءعي نءو عي
لليها من خ ي لبداء وجهات الن ر المخءلفة لوي المهام كم ه.
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