
 حضرة الدكتور يوسف فارس المحترم
 

 تأدية والية كاملة مستوفيًا لشرط: بيان ما إذا كان يجب أن يكون المرشح لمنصب عميد الموضوع
 

 باإلشارة إلى الموضوع أعاله
 66من القانون رقم  25إن تعيين عمداء الوحدات الجامعية باالستناد إلى األحكام الجديدة التي أقّرتها المادة 

  .04/09/2014تاريخ   469قد تّم للمرة األولى بموجب المرسوم رقم  4/3/2009 تاريخ
يعين العميد لمدة أربع سنوات غير قابلة  المذكورة، تنص على أن 25وبالرغم من أن الفقرة األولى من المادة 

أنه يجب على المرشح تعني للتجديد، إال أن مجلس الوزراء لم يجد أن مّدة الوالية المشار إليها في هذه المادة 
 لهذا المركز أن يكون  مستوفيًا شرط السن لتأدية والية كاملة مدتها أربع سنوات. 

إلى تعيين خمسة عمداء لم يكونوا قادرين لناحية  2014/ 469رقم  ولهذا عمد مجلس الوزراء بموجب المرسوم
 العمر على تأدية والية كاملة وهم:

كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال لحين بلوغه السن  --- 8/10/1952 ---غسان نبيه الشلوق  -
 .7/10/2016القانونية بتاريخ 

كلية الصيدلة لحين بلوغها السن القانونية بتاريخ  --- 7/7/1953 ---وفاء توفيق البواب  -
6/7/2017. 

القانونية  معهد العلوم االجتماعية لحين بلوغه السن --- 27/12/1951 ---يوسف عبد هللا كفروني  -
 .26/12/2015بتاريخ 

كلية العلوم لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ  --- 5/3/1953 ---حسن كامل زين الدين  -
4/3/2017 

المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية  --- 15/2/1952 ---طالل محمود عتريسي  -
 14/2/2016واالجتماعية لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 

 
 الطعن أسباب بين ومن كفروني يوسف د. تعيين ضد الدولة شورى  مجلس أمام بطعن   عماد الغني عبد د. تقّدم

 لهذا تكريساً  القانون  في يجد لم المجلس أن إال كاملة. والية تأدية له تتيح خدمة سنوات له ليس كفروني د. أن
 المرشح لسن بالنسبة شرط أي يحدد لم النص أنّ  وبما :" القرار حيثيات في جاء حيث باطالً  يجعله ما الشرط

 شرًطا لفرضه للقانون  مخالًفا األصل في يكون  ملزمة وبصورة االتجاه هذا في يصدر تعميم أي وإنّ  واليته، أو



 تاريخ 2018-2017/ 254 رقم قرار :م.ش. اجتهاد )يراجع القانون". في عليه منصوص   غير إضافًيا
 .(اللبنانية والجامعة الدولة عماد/ الغني عبد 19/12/2017

 شورى  مجلس به قضى وما 75/67 القانون  من الجديدة 25 للمادة الوزراء مجلس تطبيق أصول إلى استناداً 
 ال عميد لمركز المرشح فإن القانون، في عنها منصوص غير إضافية شروط فرض يجوز ال أنه لناحية الدولة

  كاملة. والية تأدية طلشر  مستوفياً  يكون  أن به يشترط
 المالك، في الداخلين التعليمية الهيئة افراد من العمادة لمنصب مرشحين وجود تعذر حالة في المبدأ ذات ويطّبق
 رجال احد مع اتفاقا تعقد ان للحكومة أجازت التي اللبنانية الجامعة تنظيم قانون  من 70 المادة تطبيق وتقرر

 سنوات. ثثال لمدة العمادة لتولي االختصاص
   

 10/3/2020بيروت في 
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