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مقدمة
ان احلمد هلل نحمده ون�ستغفره ون�ستعني به ون�ستهديه ،ون�صلي ون�سلم على نبينا حممد � eصلوات
ربي وت�سليمتاه عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم �أما بعد،،،
�إميانا من جامعة الق�صيم بالدور الأ�سا�سي والفعال لع�ضو هيئة التدري�س يف منظومة العملية
التعليمية فقد حر�صت اجلامعة على الو�صول �إىل �أق�صى درجات ر�ضاهم وحتقيق العدالة وال�شفافية
وتر�سيخ مبادئ اجلودة ،والتي من �أهمها العمل على زيادة جودة اخلدمات املقدمة ملتلقيي اخلدمة
الداخليني لأهميتهم يف خمرجات اجلامعة يف حماور التعليم والأبحاث وخدمة املجتمع ،ال يت�أتى
ذلك �إال بالعمل على حل �أي م�شكالت قد يتعر�ض لها �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ولذلك فقد عمدت �إدارة
اجلامعة لت�شكيل جلنة النظر ب�شكاوى وتظلمات موظفي اجلامعة ومنهم �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وكذلك ت�شكيل جلنة للتظلم من قرارات املجل�س العلمي للرتقية وما �شابه ذلك.
ولقد �أعدت جامعة الق�صيم هذا الدليل ليكون مر�شدا لأع�ضاء هيئة التدري�س يف حال تعر�ضهم لأي
م�شاكل �أو �شعورهم بالغنب من �أي قرارات مت�سهم ،ويقدم الدليل �شرحا لآلية ال�شكوى �أو التظلم يف
هذه احلالة .ا�س�أل اهلل �سبحانه ان يجعله خال�صا لوجهه الكرمي ،وان يجعل فيه املنفعة لزمالئي
اع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.
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دور جمال�س الأق�سام والكليات
طبقا للأعراف والتقاليد اجلامعية ،يف�ضل حل امل�شاكل وت�سيري الأمور عرب النقا�ش واقرتاح احللول
املنا�سبة ملا يتعر�ض له �أع�ضاء هيئة التدري�س من م�صاعب ومعوقات خالل جل�سات جمال�س الق�سام
العلمية وجمال�س الكليات �أو العمادات امل�ساندة ،وذلك يف مناخ ي�سوده روح الأ�سرة الواحدة التي
يتميز بها من�سوبي اجلامعة ونهج العمل اجلامعي .ويف حال تعذر احلل عن طريق تلك املجال�س فع�ضو
هيئة التدري�س له كامل احلرية يف ال�شكوى �أو التظلم من �أي قرارات �إدارية �أو �أكادميية متبعا �آلية
حمددة �سلفا من قبل اجلامعة.

جلنة ال�شكاوى والتظلمات
مت ت�شكيل جلنة بقرار معايل مدير اجلامعة رقم  73006بتاريخ  1440/11/28هـ لفح�ص التظلمات
باجلامعة ،ومن �ضمن مهامها فح�ص التظلمات املقدمة من املوظفني باجلامعة ومنهم �أع�ضاء هيئة
التدري�س.

مهام وم�س�ؤوليات اللجنة:
 -1معاجلة امل�شكالت التي تواجه املوظفني ومن �ضمنهم �أع�ضاء هيئة التدري�س
 -2التن�سيب بالتو�صيات املنا�سبة حلل �أ�سباب ال�شكاوى والتظلمات
 -3متابعة ورود ال�شكاوى والتظلمات من خمتلف امل�صادر
 -4التحقق من ا�سباب ال�شكاوى والتظلمات بكل حيادية ومو�ضوعية
 -5املحافظة على �سرية املعلومات مبا ي�ضمن ح�سن �سري �إجراءات نظر ال�شكوى واملحافظة على
خ�صو�صيات املت�ضرر و�سالمة �أع�ضاء اللجنة
 -6توثيق ال�شكاوى والتظلمات
� -8إحالة ال�شكاوى والتظلمات ذات الطبيعة اجلنائية او اجلزائية �إىل اجلهات املخت�صة.
 -9متابعة التح�سني امل�ستمر لأ�ساليب معاجلة ال�شكاوى والتظلمات.
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خطوات التقدم للتظلم من قرارات اللجنة العلمية
وفقا لقواعد ونظام العمل باللجان العلمية بدورتها الثانية ع�شر ()2019-2016
مادة (� :)31أ�سلوب التقدم بالتظلم من نتيجة فح�ص �أوراق املتقدمني
يتقدم املت�ضرر من قرار اللجنة العلمية بعدم الرتقية مبا�شرة بالتما�س �إىل نائب
رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا والبحوث ورئي�س جلنة التظلمات باجلامعة ،مو�ضحا �أ�سباب
التظلم ،م�صحوبا بكافة امل�ستندات التي تع�ضد التما�سه.
يحيل نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا والبحوث التظلمات التي يثبت جديتها
�إىل �أمني املجل�س الأعلى للجامعات.
يعر�ض �أمني املجل�س الأعلى للجامعات التظلمات التي حتيلها اجلامعات جلديتها،
على “اللجنة العليا” والتي تدر�سها ولها �أن:
o oحتفظ املو�ضوع بعد الت�أكد من عدم �أحقية املتظلم.

�o oأو حتيل املو�ضوع �إىل “اللجنة التخ�ص�صية” املعنية لإبداء الر�أي العلمي يف التظلم.
�o oأو تخاطب اللجان العلمية ب�أي مالحظات �أو حتفظات تراها.

�o oأو تطلب من �أحد �أع�ضاء “اللجنة التخ�ص�صية” ح�ضور اجلل�سة وعر�ض ر�أيه.
�o oأو البت يف التظلمات التي يثبت جديتها واتخاذ القرارات املنا�سبة حيالها.

o oعر�ض الأمر على املجل�س الأعلى للجامعات لت�شكيل جلنة خما�سية للفح�ص والتقييم.

التظلم الإداري
ینظر دیوان املظامل يف الدعاوى التي تكون الإدارة طر ًفا فیها� ،إال �أن بع�ض هذه الدعاوى قد ی�شرتط
قبل رفعها لدیوان املظامل القیام ب�إجراءات معینة ،ومن تلك الإجراءات التظلم الإداري .والتظلم
الإداري �إجراء �سابق لرفع الدعوى الإداریة ،ویق�صد به جلوء �صاحب الدعوى �إىل اجلهة الإداریة
ربا بذلك عن طلباته واعرتا�ضاته .هذا التظلم قد یكون �إجبار ًیا يف بع�ض الدعاوى
املدعى علیها مع ً
واختیار ًیا يف دعاوى �أخرى ،والدعاوى التي یكون :التظلم �إجباریا فیها لقبول الدعوى هي:
 -1دعاوى احلقوق الوظیفیة :وهي الدعاوى التي یطالب فیها املوظفون �أو املتقاعدون بحقوق
من�صو�ص علیها نظا ًما.
 -2دعاوى �إلغاء القرارات الإداریة التي ت�ؤثر يف مراكز الأفراد.
يف النوعنی املذكورين �آنفا ،لو رفع الفرد الدعوى الإداریة لدیوان املظامل قبل التظلم امل�سبق ف�إنها
ال تقبل منه �أما يف الدعاوى الأخرى (كدعاوى العقود الإداریة ،ودعاوى امل�س�ؤولیة الإداریة) ف�إن
5

دليل شكاوى وتظلمات أعضاء هيئة التدريس

التظلم امل�سبق للإدارة �أمر اختیاري ،ولی�س �إجبار ًیا لقبول الدعوى ،فقد یلج�أ ال�شخ�ص للإدارة
متظل ًما ،وله �أن یلج�أ للق�ضاء مبا�شرة دون .التظلم .وتكمن فائدة التظلم يف �سرعة حل املو�ضوع
املتنازع حوله ،كما یوفر الوقت واجلهد على الإدارة واملتظلم ،و� ً
أی�ضا قد ترد الإدارة على تظلم الفرد
مبدد معینة ،ولو
ب�شكل �إیجابي ،وتتحقق الفوائد املرجوة من هذا التظلم هذا التظلم الإداري حمدد ٍ
فوت الفرد املدة املحددة للتظلم �ضاع حقه؛ لذلك یجب �أن ینتبه �صاحب احلق لهذه املدة ،وتختلف
املدة باختالف الدعاوى الإداریة ،ف�إذا كان التظلم على قرار �إداري وجب �أن یتم تقدمیه خالل
 60یو ًما من تاریخ علمه بهذا القرار ،وفوات هذه املدة یعترب حت�صی ًنا لهذا القرار ،كما ینتج عنه
عدم قبول الدعوى الإداریة يف حال تقدمیها؛ لأن التظلم امل�سبق وجوبي يف دعاوى �إلغاء القرارات
الإداریة كما .ذكرنا �ساب ًقا� .أما �إذا كان التظلم يف مو�ضوع احلقوق الوظیفیة ف�إن املدة املحددة
للتظلم تكون ع�شر �سنوات من تاریخ ن�شوء احلق املراد حت�صیله من جهة الإدارة و ُیقدم التظلم يف
دعاوى احلقوق الوظیفیة �إذا كانت مدنیة �إىل وزارة اخلدمة املدنیة

�أو ًال – تعريف التظلم الإداري
التظلم الإداري يعني �أن يق�صد الفرد الذي �صدر بحقه قرار �أ�ضر به باب الإدارة ،ويطلب منها �إعادة
النظر بالقرار الذي �أ�صدرته ،وت�صحيحه �أو تطهريه من العيوب التي حلقته ،وذلك ب�إلغائه �أو �سحبه.
والتظلم بهذا املعنى يعدّ طريق ًا بدي ًال من ت�سوية بع�ض املنازعات الإدارية ،وذلك ب�إنهائها يف مراحلها
الأوىل ،وحتقيق العدالة الإدارية بطريق �أي�سر للنا�س ،حيث قدر امل�شرع �أن الأفراد لو طرقوا باب
الإدارة قبل جلوئهم �إىل الق�ضاء الإداري؛ لأمكن حل كثري من الإ�شكاالت ودي ًا ،ويف وقت ق�صري ،ودون
�إنفاق التكاليف التي ي�ستلزمها الطريق الق�ضائي؛ لأن �صدور القرار الإداري معيب ًا ال يعني �أن الإدارة
�أرادت حكم ًا �أن يكون القرار كذلك ،و�إ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن التظلم للإدارة ي�ؤدي �إىل نتائج ال ميكن
الو�صول �إليها بالطريق الق�ضائي ،فرقابة الق�ضاء تتمثل بنواحي امل�شروعية �أ�سا�س ًا� ،أما الإدارة ف�إنها
ت�ستطيع �أن تعدل القرار �أو �أن تلغيه ملجرد عدم مالءمته.

ثاني ًا – �شروط التظلم الإداري:
لكي يحقق التظلم الإداري �آثاره القانونية؛ البد �أن تتحقق فيه ال�شروط القانونية التالية:
 -1يجب �أن ين�صب التظلم على قرار معينّ  ،وهذا يحتم �أن يكون التظلم الحق ًا على �إ�صدار القرار،
ومن ثم فال يجوز �أن يقدم التظلم �ضد الإجراءات التمهيدية للقرار ،ك�أن ين�صب على �إنذار
�سابق على �إ�صدار القرار.
 -2يجب �أن يقدم التظلم من قبل �صاحب ال�ش�أن� ،أي ال�شخ�ص القانوين الذي م�س القرار مركز ًا
قانوني ًا له� ،أو من ميثله قانون ًا ،كمحاميه مث ًال .والقاعدة هي �أال يفيد من التظلم �إال �صاحبه،
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ومن ثم ف�إنه ال يجوز اال�ستناد �إىل التظلمات التي قدمها الغري حتى لو ان�صبت على املو�ضوع
نف�سه للقول ب�إنتاج التظلم لأثره القانوين.
 -3يجب �أن يقدم التظلم �إىل اجلهة الإدارية م�صدرة القرار� ،أو �إىل اجلهات الرئا�سية لها،
وبالتايل �إذا قدم لغري هذه اجلهات ف�إنه ال ينتج �أثره القانوين ،والعلة من ذلك وا�ضحة� ،إذ �إن
التظلم يقدم �إىل اجلهة التي �أ�صدرت القرار �أو �إىل اجلهات الرئا�سية لها؛ لأن هاتني اجلهتني
لهما والية على القرار ،ومن ثم ف�إنهما ت�ستطيعان �سحبه �أو �إلغاءه� ،أما اجلهة غري املخت�صة؛
فال متلك �شيئ ًا حيال قرارات مل ت�صدرها ،ولي�س لها �أي والية حيالها .اال �أن ذلك ال يعدّ قاعدة
مطلقة� ،إذ �أقر الق�ضاء الإداري امل�صري بالأثار القانونية للتظلم ولو قدم �إىل غري اجلهة التي
�أ�صدرته؛ يف حال علمت به اجلهة املخت�صة التي �أ�صدرت القرار �أ�ص ًال ،ويكون ذلك �إذا و�صل
التظلم �إىل جهة غري خمت�صة ،و�أحالته �إىل اجلهة املخت�صة به �ضمن امليعاد القانوين لتقدميه.
 -4يجب �أن يهدف التظلم �إىل احل�صول من اجلهة املتظلم �إليها على قرار �إداري قابل للطعن
بطريق الإلغاء ،ومن ثم يجب �أن يكون القرار حا�سم ًا يف حتديد هدفه �سواء ب�سحب القرار �أم
�إلغائه �أم تعديله .ف�إذا كان الق�صد من التظلم احل�صول على مقابلة مع املتظلم� ،أو الغر�ض منه
�أخذ ر�أي الإدارة� ،أو جمرد االحتجاج؛ ف�إن الطلب املقدم �إىل الإدارة ال ينتج �أثر ًا قانوني ًا.
 -5يجب �أن يقدم التظلم �ضمن امليعاد الأ�صلي للطعن بالإلغاء (�ستون يوم ًا من تاريخ علم �صاحب
ال�ش�أن) لأن مرور هذا امليعاد من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ا�ستحالة امل�سا�س بالقرار من قبل الإدارة و
الق�ضاء على ال�سواء ،وبالتايل ال يجدي �أي تظلم .والعربة يف هذا املجال لي�ست بتاريخ تقدمي
التظلم� ،إمنا مبيعاد و�صوله للجهة �صاحبة العالقة ،لذلك ال يكفي �أن يثبت املتظلم �أنه قد
�أر�سل تظلمه يف امليعاد املحدد قانون ًا ،بل يجب عليه �أن يثبت �أن هذا التظلم املر�سل يف امليعاد
قد و�صل �إىل اجلهة �صاحبة العالقة ،و�ضمن امليعاد املحدد لرفع دعوى الإلغاء.
 -6ي�شرتط يف التظلم �أن يكون جمدي ًا� ،أي ميكن �أن ينتهي بنتيجة يف م�صلحة املتظلم؛ ب�أن ت�سحب
اجلهة املتظلم �إليها القرار حمل التظلم �أو تعدله �أو تلغيه ،وهذا يفرت�ض منطق ًا وقانون ًا �أن
متلك الإدارة املتظلم �إليها مثل هذه ال�سلطة ،و�إال فال داعي لتقدمي التظلم.
 -7ال ي�شرتط يف التظلم �شكل معينّ  ،فقد يح�صل بعري�ضة يقدمها �صاحب ال�ش�أن يودعها يف ديوان
الإدارة ،كما ميكن �أن يكون ب�إنذار على يد حم�ضر� ،أو بخطاب بريدي م�ضمون� ،أو بخطاب عن
طريق الكاتب بالعدل… �إلخ؛ وذلك كله ما مل يوجد ن�ص خا�ص يقرر �أو�ضاع ًا �شكلية حمددة
لتقدمي التظلم .وعلى العموم ال ي�ؤثر يف الوجود القانوين للتظلم �إغفال التوقيع عليه� ،أو �إذا
كان خالي ًا من �إل�صاق الطابع عليه� ،إذ يكفي �أن يقدم التظلم حتت م�سمع الإدارة وب�صرها حتى
يرتتب �أثره القانوين.
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ثالث ًا� -أنواع التظلم الإداري:
 -1يكون التظلم اختياري ًا:
والتظلم االختياري خا�ضع لتقدير ذوي ال�ش�أن �إن �شا�ؤوا�أخذوا به ،و�إن �شا�ؤوا تركوه ،وطرقوا باب
الق�ضاء مبا�شرة ،وذلك راجع �إىل �أن القانون ال يلزم به ،ويعدّ التظلم االختياري هو الأ�صل ،كما
ي�ستطيع �صاحب العالقة �أن يجمع الطريقني يف �آن مع ًا ،فبعد تقدمي التظلم �ضمن امليعاد القانوين
(�ستون يوم ًا من تاريخ نفاذ القرار) ،يحق ل�صاحب ال�ش�أن �أال ينتظر رد الإدارة على التظلم املذكور،
و�أال ينتظر مرور ال�ستني يوم ًا من تاريخ و�صول تظلمه للجهة الإدارية ،ويقدم على رفع دعوى الإلغاء
خالل املدة الأوىل الأ�صلية التي قدم فيها تظلمه .ويف هذه احلالة ميكن �أن ت�ستجيب الإدارة لطلبات
فعندئذ حتكم املحكمة برد الدعوى لأنها �أ�صبحت
املتظلم كلها �أو بع�ضها ،ف�إذا ا�ستجابت لكل الطلبات،
ٍ
غري ذات مو�ضوع� ،أما �إذا ا�ستجابت جلزء من الطلبات ف�إن املدعي يكون باخليار �إما �أن يتابع الدعوى
بالن�سبة �إىل ما تبقى من طلبات� ،أو �أن يقنع مبا �أعطته الإدارة ،وي�سقط حقه بالدعوى برمتها،
ويكون هذا احلل وارد ًا غالب ًا عندما تقوم الإدارة بتلبية مطالب جوهرية له واردة يف تظلمه ،فال
يبقى ملو�ضوع الدعوى �سوى املطالب الثانوية.
 -2وميكن �أن يكون �إجباري ًا
وهو ما جعله امل�شرع �شرط ًا لقبول الدعوى �أي يتعني �إجراءه قبل ولوج باب التقا�ضي ففي هذه احلالة
وجب انتظار نتيجة فح�ص التظلم وهذه النوعية من التظلمات قا�صرة على طعون املوظفني على
القرارات املتعلقة ب�ش�ؤون الوظيفة.
الأ�صل يف التظلم �أنه جوازي �إال �أنه هناك حاالت حمددة حددها القانون على �سبيل احل�صر وهي:
 -1قرارات التعيني يف الوظائف العامة.
 -2قرارات الرتقية.
 -3القرارات ال�صادرة ب�إنهاء خدمة املوظف �أو بتوقيع جزاء ت�أديبي عليه.
فيما عدا ذلك من قرارات ف�إن الطعن عليها لنق�صها ال يلزم �أن يكون م�سبوق ًا بالتظلم.

رابع ًا  :الآثار القانونية للتظلم:
يحدث التظلم الإداري �أثرين مهمني ،هما متكني الإدارة من �إعادة النظر بالقرار من جهة ،و قطع
امليعاد من جهة �أخرى:
 -1متكني اجلهة الإدارية من �إعادة النظر بالقرار:
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يرتتب على التظلم الإداري متكني اجلهة املخت�صة من �إعادة النظر بالقرار حمل التظلم ،حتى لو
مت الطعن بهذا القرار �أمام الق�ضاء ،وميكن لل�سلطة الإدارية �أن تقوم ب�سحب القرار �أو �إلغائه �أو
تعديله ،ولكن من املالحظ �أنه �إذا كان من �ش�أن التظلم دفع الإدارة �إىل �إعادة البحث يف القرار حمل
التظلم؛ ف�إنه ال ي�ؤدي �إىل �إيقاف تنفيذه ،فالقرار يظل نافذ ًا ومنتج ًا لآثاره ،مع مالحظة �أنه توجد
حلول مغايرة �أحيان ًا يف بع�ض الأنظمة القانونية املقارنة ،حيث ي�ؤدي التظلم الإداري يف ظل النظام
القانوين الأملاين مث ًال يف حاالت متعددة �إىل �إيقاف تنفيذ القرار حتى لو با�شرت الإدارة يف تنفيذه.
 -2قطع مهلة دعوى الإلغاء:
ويجب �أن يبت يف التظلم قبل م�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إذا �صدر القرار بالرف�ض يجب �أن
يكون م�سبب ًا ،ويعدّ م�ضي �ستني يوم ًا على تقدمي التظلم دون �أن جتيب عنه ال�سلطات املخت�صة مبنزلة
عندئذ �ستني يوم ًا من تاريخ انق�ضاء ال�ستني يوم ًا املذكورة.
رف�ضه ،وتكون مهلة الطعن بالإلغاء
ٍ
فالرف�ض ال�صريح هو �أن ي�صدر قرار �صريح برف�ض التظلم خالل ال�ستني يوم ًا التالية على تقدميه،
وينتهي �سبب االنقطاع من تاريخ الإخطار برف�ض التظلم ،ويبد�أ ميعاد الطعن الق�ضائي من اليوم
التايل لهذا الإخطار.
�أما الرف�ض احلكمي (ال�ضمني) فهو �أن مت�ضي �ستون يوم ًا على تقدمي التظلم دون �أن جتيب عنه
ال�سلطة املخت�صة ،وينتهي �سبب االنقطاع ويبد�أ ميعاد الطعن الق�ضائي بالإلغاء من اليوم التايل
النق�ضاء ال�ستني يوم ًا الالحقة على تقدمي التظلم ،و�إذا رفعت الدعوى بعد م�ضي هذه املدة؛ ف�إنها
تكون غري مقبولة.
و�إ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن هناك �أثر ًا قانوني ًا مهم ًا ينجم عن التظلم �أقره االجتهاد الق�ضائي ،وهو
ذاك املتعلق ب�إثبات العلم اليقيني بالقرار حمل االدعاء �أمام الق�ضاء الإداري ،فتقدمي التظلم �إىل
الإدارة املعنية يثبت علم �صاحب العالقة بالقرار حمل االدعاء من تاريخ تقدمي تظلمه.

خام�س ًا – �إثبات التظلم الإداري:
يقع على املتظلم �إثبات تقدمي التظلم ،ومن ثم فال يعتد بقول املدعي� :إنه تظلم يف امليعاد القانوين،
مادام يجهل تاريخ تظلمه ،وال ميكنه الإر�شاد عنه �أو تقدمي ما يدل عليه ،وي�ستطيع املدعي �أن يثبت
تقدميه للتظلم بجميع طرق الإثبات املعتمدة لدى الق�ضاء الإداري ،ويتجلى ذلك خ�صو�ص ًا يف تقدمي
كتاب التظلم .
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ديوان املظامل
هو هيئة ق�ضاء م�ستقلة يف اململكة العربية ال�سعودية ترتبط مبا�شرة بامللك ،وت�ضم  16حمكمة
�إدارية موزعة على مناطق اململكة ،ت�سعى لإر�ساء العدل والإن�صاف والرقابة الق�ضائية الفاعلة على
الأعمال الإدارية من خالل الدعاوى املاثلة �أمامه ،ل�ضمان ح�سن تطبيق الأنظمة واللوائح املقررة
ومتكني �صاحب احلق من و�سائل التظلم .مت حتديد اخت�صا�صات ديوان املظامل ومهامه مبوجب
مر�سوم ملكي رقم (م )51/يف عام 1982م ،واملر�سوم امللكي رقم (م )3 /يف عام  2014الذي ين�ص على
نظام املرافعات بديوان املظامل.
ینظر دیوان املظامل يف الدعاوى التي تكون الإدارة طر ًفا فیها� ،إال �أن بع�ض هذه الدعاوى قد ی�شرتط
قبل رفعها لدیوان املظامل القیام ب�إجراءات معینة ،ومن تلك الإجراءات التظلم الإداري .والتظلم
الإداري �إجراء �سابق لرفع الدعوى الإداریة ،ویق�صد به جلوء �صاحب الدعوى �إىل اجلهة الإداریة
ربا بذلك عن طلباته واعرتا�ضاته .هذا التظلم قد یكون �إجبار ًیا يف بع�ض الدعاوى
املدعى علیها مع ً
واختیار ًیا يف دعاوى �أخرى ،والدعاوى التي یكون :التظلم �إجباریا فیها لقبول الدعوى هي:
 -1دعاوى احلقوق الوظیفیة :وهي الدعاوى التي یطالب فیها املوظفون �أو املتقاعدون بحقوق
من�صو�ص علیها نظا ًما.
 -2دعاوى �إلغاء القرارات الإداریة التي ت�ؤثر يف مراكز الأفراد.
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