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 2-1 ""تفويض الصالحيات يف اجلامعة
 

على محاضر مجالس الكليات مسألة تفويض  ونيةانالقتالحظها اإلدارة  التيمن أكثر المالحظات 

 هيوفي نهاية كل عام جامعي منت ،كل عام جامعي جديد فيحيث تقوم المجالس  ،الصالحيات

 ؛هذا فيوتختلف مجالس الكليات  .اء، أو لمجالس األقسامدتفويض بعض الصالحيات للعمب

ً بين هذا  يتمسكبعضها يفوض أغلب صالحياته، وبعضها  بتلك الصالحيات، والبعض وسطا

 وذاك.

 في اتانالكيأغلب  أنفقط، بل  اتوتفويض الصالحيات في الجامعة ال يقتصر على مجالس الكلي

تقوم بتفويض بعضها، ابتدءاً من مجلس الجامعة، ومروراً باإلدارة الجامعة لديها صالحيات 

 ومدراء اإلدارات. ،لى مجالس األقسامإالعليا فيها، حتى تصل 

 صيغة، وعدم تفويض بعضها. أو ب؟تفويض بعض الصالحيات فيهو الضابط  والسؤال المهم: ما

 .؟، ومتى ال يجوز تفويضهاةتفوض هذه الصالحي تى يتمم :خرىأ

نستعرض معنى التفويض وما يتعلق به، إذ ليست الجامعة فقط  ؛جيب عن هذا السؤالن أنل قب

 س الهرم رئيس الدولة الملك،أالدولة ابتداًء من ر اتانكيجميع  ، بلتمارس التفويض التي هي

لى الوزارات إ تقاالانوومروراً بالمجالس العليا مثل مجلس الوزراء، ومجلس الشورى 

 العامة.والمؤسسات 

، أو لى آخرإجزء من الصالحيات المقررة نظاماً من شخص  تقالانجراء يتم فيه إالتفويض هو 

 لى آخر.إ انكيمن 

( ة)سنطويلةلك، تمنحها لهم فتره محددة،  التيالسلطة  فياشتراك اآلخرين  عنيفالتفويض ي  

 أنلى رقابة المفوض، وله إبالتالى وتخضع  ،، بموجب قرار تفويض)شهر أو أشهر( أو مقيدة

 ثناء التفويض.أي وقت أ فيالصالحيات المفوضة بموجب قرار  حبيس

ينقل  أنختصاص يعنى التفويض باال :ختصاص، وتفويض بالتوقيعاال فيوهناك تفويض 

وبالتالى ال يقوم بممارسة  لى شخص آخر.إالمفوض جزء من صالحياته، وسلطاته النظامية 

 فترة التفويض.هذه الصلالحيات خالل 

ارات رموظفاً لديه بتوقيع بعض القيكلف صاحب االختصاص  أنالتفويض بالتوقيع  عنيبينما ي

عميد المواد يعهد ن أ مثالً  ي وقت.أ فيبحق التوقيع نيابة عنه، مع احتفاظ صاحب االختصاص 

يسحب  أن العميدفيستطيع  جازاتهم السنوية بدالً عنه.إشعبة الموظفين بتوقيع  مديرلى إالبشرية 

 .ي وقتأ فيتلك الشعبة  رئيسهذا التفويض من 
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منها  ؛من مزايا كثيرةله ا ويض الصالحيات لمفظمة المختلفة على النص على تنوتحرص األ

ممارسة مهام في وقته تخاذ القرار، وتوفير وقت المسؤول حتى ال يضيع اعدم المركزية في 

فرصة لمن يعمل معه للتجربة والتعلم والتهيئة  اصه، ومنها منحصهي من اخت ويةانثوسلطات 

على تفويض صالحيات الملك لولي العهد للحكم  وقد نص النظام األساسي .للعمل في منصب أكبر

 أنلوزير ل أن( من نظام الخدمة المدنية على 31) ونصت المادة .في المادة الخامسة والستون

تفويض على العديد من فرص وكذلك نظام الجامعة الجديد نص . صالحياته ضبع يفوض

 ها بالتفصيل فيما بعد.  سنستعرض التيالصالحيات 

حمل اسمه، والهدف من يالصالحية من صاحب  قراربيكون التفويض مكتوباً، يصدر  أنشترط ي

 ويض. وقد تضمنت الئحة التكليف الصادرة عنمدة التفو، المفوضة التفويض، والصالحيات

البشرية في الخدمة  داروللم ةهـ، وكذلك الالئحة التنفيذي1420ة عام وزارة الخدمة المدني

س (، وهي نف242 -235في المواد من )التفويض قواعد هـ 29/1/1440لمدينة الصادرة في ا

 . اصدر قرار صالحيتهتتلتزم بها إدارة الجامعة عندما  التيالقواعد 

 رئيسرفع لالجامعة، ي   فيفي الجامعة بعمل مشروع قرار للصالحيات  ونيةانالقم اإلدارة وإذ تق

 اتانالكيلى إالجامعة الذي يصدره في بداية كل عام هجري، ويوزع على وكالء الجامعة، ومنهم 

وض غيره في أنليه الصالحيات إضت و  ال يجوز لمن ف  ودارات. التابعة لهم مثل الكليات، واإل

( من 240) تلك الصالحيات. ولذا نصت المادةب هفوضت التيال بموافقة الجهة بتلك الصالحيات إ

 عفي المفوض من المسؤولية.التفويض ال ي   أنالالئحة التنفيذية 

حرم م 1مدة التفويض، فقرار الصالحيات في الجامعة يبدأ بتاريخ  تهاءانبوينتهي التفويض 

لو فالغرض الذي من أجله تم التفويض،  تهاءانبوينتهي التفويض  ،ذي الحجة 30وينتهي في 

قبولهم التفويض ينتهي بمجرد  نإتم تفويض عميد بصالحية قبول بعض الحاالت االستثنائية ف

اء قرار التفويض. وهو القرار الذي منح الصالحيات لغواليستمر. وينتهي التفويض كذلك بإ

كذلك ينتهي التفويض بشغور  الستمرار التفويض. يونانقلغي فال سند أفإذا  ليه،إلمفوض ل

عام الشؤون  مديرالجامعة بعض صالحيته ل رئيسوض فلو فليه الصالحيات، إ وظيفة من فوضت

 ،مباشره بمجرد إلغاء ذلك المنصب ىلغالتفويض ي   أنلغي هذا المنصب فأالمالية واإلدارية، ثم 

غير من صدر منه خر آتعيين وزير مختص  من تاريخمضي ثالثة أشهر ب كذلك ينتهي التفويض

 نإ، فآخر رئيسن ي  وع  من منصبه  أ عفيالجامعة قرار صالحيات ثم  رئيسصدر ألو ف ،التفويض

السابق يعتبر ملغي بعد مضي ثالثة أشهر من تعيين  رئيسصدره الأقرار الصالحيات الذي 

مايراه من تفويض الجديد الحرية الكاملة في  رئيسوذلك حتي يكون لل ،الجديد رئيسال

 حتفاظ لنفسه بما يريد.حيات، واالالصال
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 2-2 "تفويض الصالحيات يف اجلامعة"
 

ذا المقال على في ه زكروسن ه،للتفويض وشروطه، وأحكام ةاستعرضنا فيما سبق القواعد العام

وتاريخ  27نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/ خالل نصوصالتفويض من 

 الجامعة.الزال العمل بها جار في  التيواللوائح هـ 2/3/1441

لى وقفة تأمل، بل استغراب، إالنظام الجديد، وبعضها يحتاج  فيعديدة  للتفويض  نصوص وردت

حيث أوكل النظام لعدة مجالس للتفويض، وبعضها لوضع قواعد للتفويض، فمثالً أعطت المادة 

ويض بعض فت الحق في)السابعة( المنظمة الختصاصات مجلس شؤون الجامعات المجلس 

ه شؤون الجامعات، وهذيقرها مجلس  التيالضوابط  قصالحياته ألي من مجالس األمناء وف

 لى مجالس األمناء.إفقط من مجلس شؤون الجامعات  ؛أول ضوابط للتفويض

للمجلس تفويض بعض  أنمجلس األمناء الثالثة عشرة( المنظمة صالحيات ) المادةثم نصت 

 في الجامعة. ىو المجالس األخرألى رئيس المجلس، إصالحياته 

الجامعة تثير الدهشة، فهناك مجلس الجامعة، وهو) يفترض(  في ىوعبارة المجالس األخر

، وهناك مجالس األقسام، جلس العلمي، وهناك مجالس الكلياتالمقصود بالتفويض، وهناك الم

مجلس  أناً لتفويض صالحيات مجلس األمناء رغم عارة المجالس األخرى فتحت الباب واسفعب

هذه ياعة صي ف عيبمجالس األقسام، وهذا  وأال يخاطب مجالس الكليات أفترض األمناء ي  

 .المادة

و لى رئيسه، أإوض بعض صالحياته يف أنأجازت المادة )السابعة عشر( لمجلس الجامعة 

ً ي   أنها اشترطت )أنفي الجامعة، غير  ىخرللمجالس األ تخذ من قرارات( بما ي   حاط المجلس علما

ي يتخذها رئيس تالجامعة عن كل القرارات الترك التفويض مفتوحاً بل قيدته بإبالغ مجلس فلم ت

ً يأو الجامعة أ هم منها مراجعة مجلس فيبالتفويض، وهذه الممارسة  متعلقة ؛مجالسهامن  ا

 ليهم.إسمه من قبل المفوض اتخذ بت   التيالجامعة للقرارات 

تفويض منطقي  ووه ؛في الجامعة لى المجالس األخرىإلى التفويض إكذلك أشارت  ةهذه الماد

تمارس  التياألمور  فير العمل يسويله،  ةخفف من الصالحيات المعطايقد مجلس الجامعة  أنإذ 

 .في الجامعة ال يتعطل العمل ىو أسبوعي حتأشكل دوري، يومي ب

 صدار ضوابط للتفويض.إي صالحية في أالنظام لم يمنح مجلس الجامعة  أنوالمالحظ 

للمجلس  أنختصاصات المجلس العلمى، )الحادية والعشرون( المنظمه الالعجيب في نص المادة 

 يقرها مجلس األمناء. التيقواعد تفويض الصالحيات  فق، ولرئيسهاختصاصاته  ضتفويض بع
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ها عضي ال وفقاً لضوابطإالمجلس العلمي فقط ال يجوز له تفويض صالحياته  أنفهم منه يوهذا 

ً يفهم منه أمجلس األمناء، و تنظم  نيةوناقصدر قواعد ي   أنيجب على مجلس األمناء  أنيضا

ال لرئيس إال تفوض تلك االختصاصات  أنالتفويض في اختصاصات المجلس العلمي، رغم 

  المجلس العلمي.

اختصاصاته لرئيسه )ولم )الخامسة والعشرون( لمجلس الكلية تفويض بعض  ةأجازت الماد

الحكم ورد في نص  فستخذها على المجلس، وني التييعرض الرئيس القرارات  أنتشترط( 

لعجيب والمدهش في النص ا أنغير  )الثامنة والعشرون( الخاصة بأعمال مجلس القسم، المادة

ذ قيدت إمجلس الكلية، المادة الخامسة والعشرون الخاصة بأعمال  هاً لم تشترطشرط ه اشترطأن

لتزام بالضوابط الواردة في قواعد تفويض االب هلرئيستفويض صالحيات مجلس القسم 

، ومجلس القسم يلتزم المجلس العلمي أنفتم النص على ، يقرها مجلس األمناء التيالصالحيات 

و مجلس الكية أما بقية المجالس مثل مجلس الجامعة أها مجلس األمناء، يضع التيبالضوابط 

 .باتباع تلك الضوابط ملزمينفغير أو رئيس الجامعة و المعهد أ

الحادية والثالثون( المنظمة الختصاصات رئيس الجامعة الحق في تفويض بعض المادة )أعطت 

المادة )الحادية  تاشترطو .كل في نطاق اختصاصاته ؛و من يراهأي من نوابه أاختصاصاته الى 

وكما  ،لكل ذقب ، كما أشرنايس الجامعة مكتوباً، ومحدداً بمدةيكون تفويض رئ أنوالثالثون( 

 سنين عديدة. الجامعة من جاٍر به فيهو العمل 

صالحياتها خالل باء ورؤساء األقسام دكل نهاية عام جامعي تقوم المجالس بتفويض العم في

اء، ورؤساء ديضاً تلك المجالس بتفويض العمأفترة الصيف، فإذا بدأ العام الجامعي التالى تقوم 

ً تتم المالحظة من معالى ناحيأاألقسام ببعض الصالحيات، و الجامعة على بعض تلك  رئيسا

الضابط تكون من صالحياتها، فما هو  أناء باختصاصات المفروض دفوضت العم إذاالمجالس 

 إن لم تكن هناك قواعد قانونية تنظم ذلك. لتلك الصالحيات

حيث فترة الصيف:  للنبدأ اول مع تفويض العمداء ورؤساء األقسام بصالحيات المجالس خال

يكون التفويض في كل الصالحيات بقرار من المجالس )يفوض المجلس صالحياته لعميد الكلية 

، وال يجوز تفويض كل الصالحيات خالل فترة الصيف(؛ ولكن هذا النص ليس على اطالقه

ال للعميد، وإنما هي صالحيات تسيير أعمال، بمعنى أن يقوم العميد، ورئيس القسم بتسيير أعم

، فمثال معيد يحتاج إلى تمديد قبوله في جامعة من الجامعات .الكلية أو القسم خالل فترة الصيف

صله قرار التمديد من الكلية خالل مدة معينة قد يخسر ذلك القبول. هنا يحق للعميد أن ي لموإذا 

يحل محل مجلس الكلية في تمديد القبول، فهي فقط صالحيات لألعمال التي قد يترتب على عدم 

البت فيها الحاق ضرر بالشخص المعني، ولهذا اعترضت اإلدارة القانونية على توصية أحد 
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ة عن مجلس الكلية، بتعيين عضو هيئة تدريس، ألن هذا من المواضيع التي ال العمداء؛ نياب

يقبل فيها االستعجال، بل يجب أن يبين مجلس القسم، وكذلك مجلس الكلية رأيهما في مثل ذلك 

الضابط في أعمال الصيف هي االستعجال، وعدم أهمية المواضيع المطروحة  نولهذا فإ التعيين.

مال الكلية أو القسم، فهي فقط صالحيات لتسيير أعمال الكلية خالل فترة بشكل قد يؤثر على أع

  الصيف. 

 ورؤساء األقسام. اءبداية العام الجامعي للعمد فيسام تفويض مجالس الكليات واألقى أناألمر الث

بعض األمور ال يمكن  .سيتم تفويضها التيالضابط الرئيس لهذا التفويض هو نص مواد األمور 

ً إطتفويضها  اء هيئة ضعأتعيين صالحيات يجب على المجالس القيام بها، مثالً  بل هيالقا

كذلك  يجوز بنصوص تلك المواد تفويض تلك الصالحيات للعميد أو رئيس القسم،التدريس، فال 

وقد  .من صالحية المجالسأنه عليه  نصوصتعلق بالدراسات العليا مكل ما ي أنالغالب  في

قيدتها و ، تتضمنها التيكثيرة على االختصاصات بقيود لدراسات العليا لالموحدة الئحة الحفلت 

شروط القبول تكون لمجلس  فيديل عتمتطلبات البرنامج، أو الفي بالمجالس، مثالً التعديل 

هناك و، ية الدراسات العليا ومجلس القسم المعندعلى توصية من مجلس عما الجامعة بناءً 

نحت لمجلس الكلية والقسم فقط مثل إعادة قيد الطالب الذى ألغي قيده، كذلك لم تحدد صالحيات م  

هل هي بالمقررات  ةن( من يقرر نوع الدراسي)المادة الثالثة والثالث فيالدراسات العليا الئحة 

 لمجلس القسم والكلية تحديد ذلك. أنلذا فووالرسالة، أو بالمقررات الدراسية فقط، الدراسية 

يتم إقرار  أنختبارات على ئحة الدراسة واالال)التاسعة( من  للمادةونصت القاعدة التنفيذية 

، فالضابط هة من قبل مجلس الكلية، أو من يفوضتقدمها الكلي التيالمقررات  فيقوائم المحرمين 

 غيرهما.هنا النص؛ سمح لمجلس الكلية بالنفويض لمن يراه، سواْ لعميد الكلية أو وكيلها، أو 

ال توجد الئحة  التياألمور  فيبداية العام الدراسي  فيتفويض الصالحيات  فيالضابط  أنالمهم 

نص المادة هو الذي يفهم منه هل يمكن تفويض ف المواد. نصوصتفويض تنظمها هي 

 اله.أعالصالحية، أم ال، وفق ما شرحناه 

 

 وهللا الموافق الهادى الى سواء السبيل

 

 حممد احلديثيأ.د إبراهيم 
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 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 العام القانونقسم 


