
منعدم   اإلداري القرار ك ن إذا م  اسااالص   أن المحكمة هذه قضاا   في المقرر من

سااا   ة  أسااا    على قضااا  ه  اق مت مالی الموضاااو  محكمة اط ق ت من هو ال أم

  .إليه  انالهت الناليجة الالي إلى وتؤدي لحمله تكفي

 بشاااااا ن (2006-25) رقم المدنية الصدمة مجلس قرار من الث نية الم دة أن وحيث

 والهيئ ت الحكومية واإلدارات ب لوزارات اإلشاااااارافية الوظ  ف شاااااا   شااااااروط

 الوظ  ف شاااا   لشااااروط األدنى الحد يكون " أنه على تنص الع مة والمؤساااا اااا ت

 + تصصاااص ج معي مؤه  :الال لي النحو على إليه  المشااا ر الجه ت في اإلشااارافية

 أربع سنوات تضـااااا   أن على. العم .. مج ل في فعلية سنوات (8) عن تق  ال خ رة

  "....يع دله م  أو الالصصـصـي الدبلوم لحمله العملية الص رة لمدة فعلية

 حصـاااااا  على دبلوم قد ترقياله على المطعون أن ب ألوراق الث بت وك ن ذلك، ك ن لم 

 ثم ومن ع م    عشر إثنى على تزيد العم  مج ل في فعلية خ رة وله مدة تج ري ث نوي

 ح ب مراقب وظيفة لش   ال زم الال هي  العلمي شرط ش نه في توافر قد يكون فإنه

 إلى النظر دون يعنی م  وهو( 25/2006) رقم المدنية الصدمة مجلس قرار نصو 

مص لف ت  أية تلحقه لم الطعين القرار أن عليه  المالن ز  الوظيفة شاا   في أحقياله مدى

 – فيه المطعون الحكم ذلك إلى ذهب كم  – االنعدام درجة إلى به تنحدر ج ااااايمة

ال لي ب ل يد و يه الطعن يالق  من ي ين وإذ اإلل   ، دعوى لرفع المقررة ب لمواعيد عل

 المطعون زمي  ترقية مالضااامن    7/2/2007بال ريخ صاااـااااااااادر قد القرار أن األوراق

بال ريخ  إال منه ب لالظلم المذكورة ت  در ولم ح اااا ب ت مراقب وظيفة إلى ضااااـااااااااااده 

 به اليقيني علمه  رغم 24/3/2008بال ريخ عليه طعن    دعواه  أق مت ثم21/8/2008

 وصااايرورته  عمله  راس على تواجده  خ ل من لصاااـاااااااادوره مع صااار ت ريخ في

 دعواه  فإن ثم ومن مراقب، لوظيفة ش له ت ريخ من ترقياله على للمطعون مرؤوسـاااة

 المقرر الميع د بعد لرفعه  شاااك    مق ولة غير تكون إليه المشااا ر القرار ال    بطلب

  .ق نون   

 يوجب بم  معي     صاااادر قد يكون فإنه ذلك بص   فيه المطعون الحكم قضااااى وإذ

  .الصصو  هذا في تمييزه

 (29/4/2014إدارى جلسة  2011لسنة  149)الطعن رقم 
 


