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فاعلية رقابة الالمركزية على التعليم الرتبوي 
االهلي )دراسة مقارنة (

         أ. م. د. زينب كريم سوادي الداودي                                    الباحث:  زياد مجيد جبار  

            كلية القانون / جامعة القادسية                                    كلية القانون / جامعة القادسية 

امللخص :
نتيجــة للتطــور احلاصــل يف دور الدولــة 
ــا  ــة مم ــات العام ــاق احلاج ــاع نط واتس
اخلــاص  القطــاع  ارشاك  اىل  دفعهــا 
ــات  ــذه احلاج ــن ه ــزء م ــر ج يف توف
وخاصــة مــا يتعلــق يف تقديــم اخلدمات 
ــاء  ــق انش ــن طري ــك ع ــة وذل التعليمي
مؤسســات تربويــة اهليــه حتــت رقابتهــا 
ــدول  ــن ال ــد م ــا ان العدي ــا، ب وارشافه
ــا  ــة ومنه ــة االداري ــذت بالالمركزي اخ
العــراق ومــر واالردن)1(، وتوزيــع 
الســلطات  بــن  االختصاصــات 
االحتاديــة والســلطات املحليــة)2(، إذ 
نجــد ان الســلطات التنفيذيــة االحتاديــة 
متــارس دورهــا يف ادارة املرافــق العامــة 

ــة  ــاس املركزي ــى اس ــا ع ــة عليه والرقاب
ــة يف حــن نجــد ان املحافظــات  االداري
املرافــق  ادارة  يف  مهامهــا  متــارس 
ــاس  ــى اس ــا ع ــة عليه ــة والرقاب العام

الالمركزيــة االداريــة .
اســتنادا ملــا تقــدم ونتيجــة لنــدرة عــدد 
الباحثــن يف هــذا اجلانــب فقــد تــم 
اختيــار هــذا املوضــوع لتســليط الضــوء 
الالمركزيــة  اجلهــات  رقابــة  عــى 
االهليــة  الرتبويــة  املؤسســات  عــى 
ــة  ــتخدم يف الرقاب ــي تس ــائل الت والوس
ــيتم  ــه س ــات. وعلي ــذه املؤسس ــى ه ع
تنــاول هــذا البحــث بخطــة تتكــون من 
ــات  ــه اجله ــنتناول ب ــن االول س مبحث
ــم  ــابة التعليـ ــة برقــ ــة املعني الالمركزي



292

فاعلية رقابة الالمركزية على التعليم الرتبوي االهلي )دراسة مقارنة (

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

الرتبــوي االهلـــي ، والثاين ســنخصصه 
للجهــات  الرقابيــة  الوســائل  لبيــان 
الالمركزيــة ، وننهــي بحثنــا بخامتــة 
تتضمــن اهــم النتائــج واملقرتحــات 
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــل ان تؤخ ــي نأم الت
مــن اجــل احلصــول عــى رقابــة اداريــة 
فعالــة عــى التعليــم الرتبــوي االهــي .

املقدمة :
ان مــا يصــدر مــن املؤسســات الرتبويــة 
ــة  ــة االداري ــة يكــون حمــال للرقاب االهلي
مــن  بذلــك  االدارة  قامــت  ســواء 
ــن  ــب م ــى طل ــاء ع ــاء او بن ــاء نفس تلق
لفحــص  وذلــك  الشــأن  صاحــب 
ــا  ــدى مطابقته ــال وم ــة االفع مرشوعي
ألحــكام القانــون، والغايــة مــن الرقابــة 
ــون  ــيادة القان ــق س ــي حتقي ــة ه االداري
ــتقرار  ــى اس ــا ع ــس اجيابي ــذا ينعك وه
االوضــاع القانونيــة وجيعــل املؤسســات 
الرتبويــة االهليــة تعمــل عــى تصحيــح 
وفقــا  ترفاهتــا  وجعــل  اخطائهــا 
امهيــة  االداريــة  وللرقابــة  للقانــون 
او  املخالفــات  بأهنــاء  تقــوم  حيــث 
تقليلهــا مــن خــالل مراجعــة ترفــات 
وذلــك  للرقابــة  اخلاضعــة  اجلهــات 
ــث  ــاء حي ــام القض ــام ام ــل االختص قب

ــات  ــذه اجله ــن ه ــب م ــل وتطل تتدخ
ــا  ــل ترفاهت ــا وجع ــح اخطاءه تصحي
مطابقــة للقانــون. والســؤال الــذي يثــار 
هنــا مــن هــي اجلهــات الالمركزيــة 
التــي هلــا حــق الرقابــة عــى املؤسســات 
الرتبويــة االهليــة ؟ وماهــي وســائلها ؟ 

املبحث االول
اجلهات الالمركزية املعنية برقابة التعليم 

الرتبوي االهيل
هــو  االداريــة  الالمركزيــة  نظــام  ان 
رضورة مــن رضورات العــر احلديــث 
حيــث انــه خيفــف العــبء عــن االدارة 
زادت  ان  بعــد  وخاصــة  املركزيــة 
ــة  ــام الرقاب ــا)3(، ونظ ــعبت وظائفه وتش
االداريــة يعــد مــن االمــور املهمــة 
يــوازن  ان  جيــب  والتــي  والدقيقــة 
حتقيــق  رضورة  بــن  فيهــا  املــرشع 
ــي دفعــت اىل  االهــداف املحليــة والت
ــن  ــة، وب ــة االداري ــذ بالالمركزي االخ
اهليئــات  بــن  الصالحيــات  توزيــع 
مــع  املحليــة  واهليئــات  املركزيــة 
ــة  ــدة الدول ــى وح ــة ع رضورة املحافظ
وســلطتها عــى كامــل اقليــم الدولــة)4(، 
و الالمركزيــة يف التعليــم تعنــي اهنــا 
تفويــض ســلطة مركزيــة لوحــدات 
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حمليــة الختــاذ بعــض القــرارات بحيــث 
ــدات  ــذه الوح ــن ه ــدة م ــر كل وح تدي
وتراقــب املؤسســات الرتبويــة يف نطــاق 
ــة  جغــرايف معــن وهــذا يــؤدي اىل رقاب
ــدم  ــا تق ــتنادا مل ــم)5(، واس ــعبية اعظ ش
يثــار تســاؤل يف هــذا الصــدد وهــو مــن 
ــق  ــل حي ــة  وه ــات الالمركزي ــي اجله ه
ــة  ــات الرتبوي ــى املؤسس ــة ع ــا الرقاب هل
االهليــة الواقعــة ضمن نطاقهــا اجلغرايف 
؟ لإلجابــة عــى هــذا التســاؤل سنقســم 
هــذا املبحــث اىل مطلبــن االول نتنــاول 
ــات  ــى املؤسس ــظ ع ــة املحاف ــه رقاب في
ــاين  ــة والث ــة يف املحافظ ــة االهلي الرتبوي
ســنخصصه لبيــان رقابــة مديريــات 
ــات  ــى املؤسس ــة ع ــة يف املحافظ الرتبي

ــة . ــة االهلي الرتبوي
املطلب االول

رقابة املحافظ عىل املؤسسات الرتبوية 
االهلية

ــي  ــتور العراق ــوع اىل الدس ــد الرج عن
ــار  ــه اش ــد ان ــذ نج ــنة 2005 الناف لس
اىل ان النظــام االحتــادي يف مجهوريــة 
العــراق يتكــون مــن )عاصمــة واقاليــم 
وحمافظــات ال مركزيــة وادارات حمليــة (
)6(، وان املحافظــات تتكــون مــن عــدد 

ــرى وان  ــي والق ــة والنواح ــن االقضي م

للمحافظــات التــي مل تنظــم إلقليــم 
التــي  وماليــة  اداريــة  صالحيــات 
ــام  ــق نظ ــؤهنا وف ــن ادارة ش ــا م متكنه
املحافــظ  وان  االداريــة،  الالمركزيــة 
االعــى  التنفيــذي  الرئيــس  يعتــر 
اىل  الرجــوع  وعنــد  املحافظــة)7(،  يف 
الصالحيــات التــي يتمتــع هبــا املحافــظ 
ــات  ــذه الصالحي ــن ه ــن ب ــد ان م نج
والتــي  الرقابيــة  الصالحيــات  هــي 

ــاآليت :- ــل ب تتمث
املرافــق  ســر  عــى  1-االرشاف 
العامــة يف املحافظــة وتفتيشــها مــا عــدا 
والوحــدات  والكليــات  اجلامعــات 

. واملحاكــم  العســكرية 
مبــارشة عــى  2-للمحافــظ ســلطة 
ــزة  ــى االجه ــارشة ع ــزة مب كل االجه
االمــن  وحفــظ  باحلايــة  املكلفــة 

. باملحافظــة 
ــة التنســيق  3-عــى الســلطات االحتادي
مــع املحافــظ مســبقا عنــد تنفيــذ مهــام 

امنيــه .
عــى  االعــرتاض  4-للمحافــظ 
ــس  ــة واملجل ــس املحافظ ــرارات جمل ق
املحــي اذا كانــت خمالــف للدســتور 
داخلــة  غــر  او  النافــذة  والقوانــن 
ــة  ــا خمالف ــس او فيه ــاص املجل باختص
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ــة . ــة االحتادي ــة للحكوم ــة العام للخط
ــات الغــر  ــى الــوزارات واجله 5-ع
املحافــظ  تعلــم  ان  بــوزارة  مرتبطــة 
باملخاطبــات التــي جترهيــا مــع دوائرهــا 
واملرافــق التابعــة هلــا يف نطــاق املحافظــة 
ومراقبــة  عليهــا  اطالعــه  لغــرض 

تنفيذهــا.
واملرافــق  الدوائــر  رؤســاء  6-عــى 
ــي  ــا ي ــوم ب ــة ان تق ــة يف املحافظ العام
ــات  -رضورة اعــالم املحافــظ باملخاطب

الرســمية مــع دوائرهــم .
-رفــع التقاريــر لــه بخصــوص االمــور 

التــي حييلهــا هلــم .
او  املهمــة  باألمــور  علــا  -احاطتــه 
التــي هلــا مســاس باألمــن او التــي 
ــدة يف  ــرة واح ــن دائ ــر م ــص اكثــــ خت

املحافظــة.)8(
وعنــد الرجــوع اىل قانــون التعديــل 
غــر  املحافظــات  لقانــون  الثــاين 
املنتظمــة بإقليــم الــذي نقــل صالحيات 
ــة اىل  ــوزارات االحتادي ــن ال ــة م جمموع
املحافظــة بحيــث تكــون للمحافظــة 
مبــارشة االختصاصــات التــي متارســها 
هــذه الــوزارات ويبقــى دور الــوزارات 
ــن  ــة  وم ــة العام ــط للسياس يف التخطي
ــة)9(،  ــوزارات وزارة الرتبي ــذه ال ــن ه ب

ــات  ــاد الصالحي ــد اع ــرشع ق اال ان امل
اىل كل مــن وازريت الصحــة والرتبيــة اىل 
الــوزارات االحتاديــة يف التعديــل الثالث 
منتظمــة  الغــر  املحافظــات  لقانــون 
الــوزراء  جملــس  اىل  واحــال  بإقليــم 
يتــم  بمقتضاهــا  تعليــات  اصــدار 
تفويــض الصالحيــات الالزمــة مــن 
قبــل وزيــري الرتبيــة والصحــة)10(، كــا 
ان قانــون وزارة الرتبيــة النافــذ قــد الــزم 
ــم  ــع االقالي ــاور م ــة بالتش وزارة الرتبي
ــم يف  ــة بإقلي ــر املنتظم ــات غ واملحافظ
ــا  ــا في ــة)11(، ام ــة الرتبوي ــم السياس رس
خيــص رقابــة املحافــظ عــى املؤسســات 
ــث  ــة حي ــة يف املحافظ ــة االهلي الرتبوي
مل يكــن لــه اي صالحيــات او رقابــة 
الرتبويــة  املؤسســات  جتــاه  تذكــر 
قانــون  يف  ال  املحافظــة  يف  االهليــة 
التعليــم  نظــام  يف  وال  الرتبيــة  وزارة 
لســنة  رقــم )5(  االهــي واالجنبــي 
الرتبيــة  وزارة  وبينــت   ،)12(2013
الرتبيــة  ذلــك عــن طريــق مديريــة 
التابعــة هلــا يف احــد املحافظــات عندمــا 
ــة  ــة تدقيقي ــكيل جلن ــظ بتش ــام املحاف ق
لتدقيــق ضوابــط املعاهــد واملــدارس 
االهليــة ومــدى انطباقهــا مــع القانــون 
حيــث تــم اجابتــه بــأن التعليــم االهــي 
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ــى  ــوزارة اي بمعن ــه بال ــك ارتباط مل ينف
ــون  ــق تك ــة والتدقي ــة الرقاب ان صالحي
مــن قبــل اجلهــة التــي حددهــا القانــون 
ــار  ــا س ــذا م ــظ ،)13( وه ــس املحاف ولي
مل  انــه  حيــث  االردين  املــرشع  عليــه 
للمحافــظ  صالحيــات  اي  يعطــي 
عــى املؤسســات التعليميــة االهليــة 
ــم االردين  ــة والتعلي ــون الرتبي ال يف قان
النافــذ وال يف نظــام تأســيس وترخيــص 
اخلاصــة  التعليميــة  املؤسســات 
مــا  بخــالف  االردين)14(،  واالجنبيــة 
ذهــب اليــه املــرشع املــري حيــث 
مــن  جمموعــة  للمحافــظ  اعطــى 
ــات  ــص املؤسس ــا خي ــات في الصالحي

التعليميــة اخلاصــة وهــي كااليت :
ــة  ــس حملي ــكيل جمال ــظ تش 1-للمحاف
للتعليــم وجلــان نوعيــة منبثقــة عنــه 
بموافقــة وزيــر التعليــم والتــي هلــا 
ــدرس يف  ــي ت ــج الت ــان املناه دور يف بي
املؤسســات االهليــة حيــث ان هــذه 
املؤسســات ال تــدرس املناهــج اخلاصــة 
ــم  ــى للتعلي ــس االع ــة املجل اال بموافق
اال  للتعليــم  املحليــة  املجالــس  ومــا 

ــه.)15( ــزء من ج
2-للمحافــظ اصــدار قــرار باعتــاد 
للمؤسســات  الداخليــة  الالئحــة 

التعليميــة اخلاصــة التــي تتضمــن ســر 
العمــل يف هــذه املؤسســات وحتديــد 
ــة عــى  الرســوم الدراســية يف كل مرحل

حــدة.)16(
3-للمحافــظ او وزيــر الرتبيــة والتعليم 
املؤسســة  غلــق  االحــوال  حســب 
ــة اخلاصــة التــي تبــدأ نشــاطها  التعليمي

ــص.)17( ــرار الرتخي ــدور ق ــل صــ قب
4-للمحافــظ املختــص او وزيــر الرتبية 
وضــع  االحــوال  حســب  والتعليــم 
حتــت  اخلاصــة  التعليميــة  املؤسســة 
االرشاف املــايل واالداري اذا ارتكبــت 
ــة ومل تقــم بإزالتهــا خــالل  خمالفــة معين

ــة.)18(  ــرتة معين ف

املطلب الثاين
رقابة مديريات الرتبية يف املحافظة عىل 

املؤسسات الرتبوية االهلية
لقــد اشــار قانــون وزارة الرتبيــة ان 
الــوزارة تتكــون مــن »ثانيــا :املديريــات 
العامــة للرتبيــة يف املحافظــات » ويديــر 
املديريــات  هــذه  مــن  مديريــة  كل 
ــل  ــام حاص ــر ع ــوان مدي ــف بعن موظ
ــل  ــة يف االق ــة اولي ــهادة جامعي ــى ش ع
ومؤهــل تربــوي ولديــه خدمــه يف جمــال 
عملــه ال تقــل عــن )15( مخســة عــرش 
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ــة  ــوع اىل هيكلي ــد الرج ــنة)19(، وعن س
املديريــة العامــة للرتبيــة نجدهــا تتكــون 
مــن جمموعــة مــن االقســام منهــا قســم 
قســم  وكذلــك  الرتبــوي  التخطيــط 
واالختصــاص  الرتبــوي  االرشاف 
باإلضافــة اىل شــعبة التعليــم االهــي 
ــم  ــد ان قس ــث نج ــي)20(، حي واالجنب
تكــون  والــذي  الرتبــوي  التخطيــط 
الرتبويــة يف  السياســة  مهمتــه رســم 
ــة  ــة فعلي ــه رقاب ــد ل ــة ال توج املحافظ
التعليميــة  املؤسســات  عــى  تذكــر 
االهليــة يف املحافظــة باســتثناء الــزام 
املــدارس االهليــة عــدا معاهــد التقويــة 
ســنوي   احصائــي  كــراس  بتقديــم 
يتضمــن جمموعــة مــن املعلومــات عــن 
ــة منهــا اســم املدرســة  املــدارس االهلي
وعــدد  التالميــذ  او  الطلبــة  وعــدد 
املــالكات التعليميــة ونــوع املدرســة 
املعلومــات  مــن  وغرهــا  وجنســها 
ــك  ــة وذل ــة االهلي ــص املدرس ــي خت الت
او  الرضيبــي  التحاســب  ألغــراض 
جتديــد االجــازة او اســتالم الكتب  دون 
ــة  ــة املحافظ ــان حاج ــل يف بي ان يتدخ
ــا  ــة ك ــة االهلي ــات الرتبوي ــن املؤسس م
ان دقــة املعلومــات الــواردة يف الكــراس 
تتحملهــا  عدمــه  مــن  االحصائــي 

ان يكــون هنــاك  املدرســة دون  ادارة 
ــان  ــداين وبي جهــة متــارس التفتيــش املي
املعلومــات وخاصــة ان  مــدى دقــة 
ــل  ــي ال يرس ــراس االحصائ ــذا الك ه
نســخه منــه اىل االرشاف الرتبــوي او 
التــي  االختصــاص باعتبــاره اجلهــة 
واالرشاف  تفتيشــية  بزيــارات  تقــوم 
واملتابعــة عــى املؤسســات الرتبويــة 
ــي  ــم االه ــعبة التعلي ــة وال اىل ش االهلي
يف املديريــة حيــث اهنــا تطلــب مــن 
ــة  ــداد الطلب ــط اع ــط فق ــم التخطي قس
مهامهــا  تكــون  والتــي  التالميــذ  او 
ــة  ــة االهلي ــات الرتبوي ــة املؤسس متابع
ــاء املؤسســة  ــة بن يف املحافظــة مــن ناحي
وجتديــد  عليهــا  والكشــف  االهليــة 
االجــازة فقــط)21(، كــا ان عمــل هــذه 
اجلهــات ســواء كان التخطيــط الرتبــوي 
االختصــاص/  االرشاف  قســم  او 
االهــي  التعليــم  شــعبة  او  الرتبــوي 
جتــاه  نافــذا  يكــون  ال  واالجنبــي 
اال  االهليــة  الرتبويــة  املؤسســات 
ــت  ــواء كان ــوزارة س ــة ال ــد مصادق بع
ــة  ــة العام ــة او املديري ــر الرتبي ــن وزي م
واســتنادا  الرتبــوي)22(،  للتخطيــط 
ملــا تقــدم يتضــح لنــا بأنــه الرقابــة 
ــة يف  ــة االهلي ــات الرتبوي ــى املؤسس ع
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املديريــات تكــون ضعيفــة والســبب 
يف ذلــك يكمــن يف ان القانــون وزارة 
الرتبيــة رقــم )22( لســنة 2011 و نظام 
ــم )5(  ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي
ــات  ــح اي صالحي ــنة 2013 مل يمن لس
ــاه  ــة جت ــة يف املحافظ ــات العام للمديري
التعليــم االهــي وانــا هــي فقــط حلقــة 
ــات ووزارة  ــذه املؤسس ــن ه ــل ب وص
ــة  ــات العام ــك ان املديري ــة وكذل الرتبي
يف املحافظــة تكــون مســؤولة عــن مجــع 
االوليــات واملعلومــات وارســاهلا اىل 
الــوزارة دون ان حيــق هلــا اختــاذ اي 
ــايل  اجــراء جتــاه هــذه املؤسســات وبالت
ــة  ــن رقاب ــل م ــل جتع ــذه العوام ــان ه ف
ــة  ــة رقاب ــة يف املحافظ ــات الرتبي مديري

ضعيفــة . 
يمنــح  مل  االردين  املــرشع  ان  كذلــك 
مديريــات الرتبيــة يف املحافظــات اي 
صالحيــات تذكــر جتــاه املؤسســات 
ــاز  ــط اج ــا فق ــة، وان ــة اخلاص التعليمي
ــه  ــن صالحيات ــض اي م ــر تفوي للوزي
ــص  ــيس وترخي ــام تأس ــواردة يف نظ ال
اخلاصــة  التعليميــة  املؤسســات 
ــنة 2015  ــم )130( لس ــة رق واالجنبي
اصــدار  صالحيــة  باســتثناء  املعــدل 
الــوزارة  عــام  امــن   ( اىل  تعليــات 

او  اخلــاص  التعليــم  ادارة  مديــر  او 
ان  عــى   ) والتعليــم  الرتبيــة  مديــر 
ــا.)23(  ــددا وخطي ــض حم ــون التفوي يك
بخــالف املــرشع املــري الــذي اعطــى 
مديريــات  اىل  واســعه  صالحيــات 
ــات  ــاه املؤسس ــة جت ــة يف املحافظ الرتبي
تتمثــل  والتــي  اخلـــــاصة  الرتبويــة 

بــاآليت :-
1- يتــم منــح اجازة انشــاء املؤسســات 
ــة  ــل مديري ــن قب ــة م ــة اخلاص التعليمي

ــم املختصــة . ــة والتعلي الرتبي
2- يتــم اعــالم طالــب اجازة املؤسســة 
ــع  ــة املوق ــة بصالحي ــة اخلاص التعليمي
ــن  ــه وبيانــات العامل واملبنــى ومرافق
ــرشوط  ــات وال ــن املواصف ــا م وغره
املطلوبــة مــن قبــل مديريــة التعليــم 

ــة . املختص
التعليميــة  للمؤسســة  جيــوز  ال   -3
ــي  ــات الت ــن البيان ــر اي م ــة تغي اخلاص
قدمتهــا عنــد منــح االجــازة اال بموافقة 

ــة . ــم املختص ــة والتعلي ــة الرتبي مديري
4- ملديريــة الرتبيــة والتعليــم املختصــة 
وضــع املؤسســة التعليميــة اخلاصــة 
االداري  االرشاف  حتــت  املخالفــة 

واملــايل حلــن زوال املخالفــة .
5- ملديريــة الرتبيــة والتعليــم املختصــة 
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االرشاف عــى مجيــع املــدارس اخلاصــة 
ــذا  ــل يف ه ــي وتعام ــة النواح ــن كاف م
الشــأن معاملــة املــدارس احلكوميــة  
وتقييــم اخلدمــة التعليميــة هبــا وهلــا 
االمتحانــات  عــى  االرشاف  ايضــا 
ــا . ــد نتائجه ــل وتعتم ــول والنق والقب
6- ملديريــة الرتبيــة والتعليــم املختصــة 
عــى  واالداري  املــايل  التفتيــش 
اخلاصــة.)24( التعليميــة  املؤسســات 
7- يتــم اصــدار قــرار تصفيــة املدرســة 
ــة  ــة التعليمي اخلاصــة بقــرار مــن املديري
ورشوط  اجــراءات  وفــق  املختصــة 

ــون.)25( ــا القان ــص عليه ن
8- تشــكل جلــان لشــؤون التعليــم 
للرتبيــة  مديريــة  كل  يف  اخلــاص 
وتتــوىل  املحافظــة  يف  والتعليــم 
ــة  ــات املتعلق ــن االختصاص ــة م جمموع
باملؤسســات التعليمــة اخلاصــة منهــا 
ــة  ــدارس اخلاص ــات امل ــر يف خمالف النظ
ــم 420  ــرار رق ــون والق ــكام القان ألح
لســنة 2014 املتعلــق بالتعليــم اخلــاص 
اجهــزة  تكشــفه  ملــا  طبقــا  وذلــك 

والتوجيــه.)26( املتابعــة 
يف  والتعليــم  الرتبيــة  ملديريــات   -9
عــى  واالرشاف  الرقابــة  املحافظــة 
والتــي  والتعليــم  التدريــب  مراكــز 

او  تعليميــة  انشــطة  بمارســة  تقــوم 
ــا  ــم م ــة التعلي ــة بمرحل ــية متعلق دراس

اجلامعــي.)27( قبــل 
ــأن  ــا ب ــح لن ــدم يتض ــا تق ــة م وخالص
ــى  ــة ع ــا الرقاب ــق هل ــي حي ــات الت اجله
املؤسســات الرتبويــة االهليــة يف العراق 
ــة  ــة املركزي تنحــر يف اجلهــات االداري
ــم  ــة للتعلي ــة العام ــص املديري وباألخ
العــام االهــي واالجنبــي دون رقابــة 
اداريــة تذكــر للمحافــظ مــع رقابــة 
ضعيفــة ملديريــات الرتبيــة يف املحافظــة.

املبحث الثاين
الوسائل الرقابية للجهات للجهات 

الالمركزية
لكــي تكــون الرقابــة االداريــة ذات 
كفــاءة وفعاليــة عاليــة البد هلــا ان متتلك 
ــا  ــي متكنه ــائل الت ــن الوس ــة م جمموع
ــات  ــى املؤسس ــا ع ــط رقابته ــن بس م
واخلاضعــة  هلــا  التابعــة  واجلهــات 
ــون  ــذ القان ــن تنفي ــد م ــا للتأك لرقابته
حيــث  العامــة،  املصلحــة  حتقيــق  و 
ان مــن اهــم الوســائل التــي تعتمــد 
ــش  ــي تفتي ــة ه ــا االدارة يف الرقاب عليه
اخلاضعــة  واجلهــات  املؤسســات 
للرقابــة للوقــوف عــى مــا تــم انجــازه 
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ــا  ــع م ــق م ــل كان يتف ــال وه ــن اع م
خمطــط لــه وهــل يوجــد هنــاك انحــراف 
عــن املصلحــة العامــة مــن عدمــه  ليتــم 
اختــاذ اجــراء مــن قبلهــا، باإلضافــة 
ــر  ــى التقاري ــد االدارة ع ــك تعتم اىل ذل
ــات  ــذه اجله ــن ه ــا ع ــع هل ــي ترف الت
ــا  ــتنادا مل ــا واس ــا عليه ــط رقابته لتبس
تقــدم ســنتناول هــذا املبحــث بمطلبــن 
االول نخصصــه للتفتيــش االداري بينــا 

ــة. ــر االداري ــيكون للتقاري ــاين س الث
املطلب االول

التفتيش االداري
ان التفتيــش االداري هــو ) اســلوب 
اجلوانــب  بفحــص  هيتــم  رقــايب 
الشــكلية واالجرائيــة لنشــاطات حمــددة 
وفقــا خلطــط عمــل تقــود بالنتيجــة 
يتــم  بحيــث  ومــؤرشات  نتائــج  اىل 
ــا  ــار فيه ــة يش ــر معين ــا يف تقاري افراغه
ــة  ــاط ومعرف ــك النش ــم اداء ذل اىل تقيي
ــه  ــة ملفردات ــلبية واالجيابي ــب الس اجلوان
ويعتمــد التفتيــش عــى حزمــة مــن 
ــب  ــي يتوج ــات الت ــات واملعلوم البيان
ــا  ــع م ــا م ــا وربطه ــش هتيئته ــى املفت ع
يتوفــر لــه مــن معلومــات وصــوال 
ــا  ــن خالهل ــم م ــي يت ــؤرشات الت اىل امل
التحقــق ألعــداد تقريــر معــزز باألدلــة 

بــان  يعنــي  وهــذا   ،)28() والبيانــات 
اىل  هيــدف  العــام  بمعنــاه  التفتيــش 
الكشــف عــن احلقيقــة وذلــك عــن 
طريــق االطــالع عــى مــكان معــن 
خاصــة،  حرمــة  القانــون  اعطــاه 
والتفتيــش لــه عــدة صــور فقــد يــارس 
ــتنادا  ــة اس ــلطة االداري ــل الس ــن قب م
معــن  نظــام  او  قانــون  يف  لنــص 
ــه  ــر ب ــا تأم ــق ب ــد التحقي ــك بقص وذل
ــمى  ــه وتس ــى عن ــا تنه ــلطات وم الس
هــذه الصــورة مــن صــور التفتيــش 
بالتفتيــش االداري)29(، وعــن طريــق 
ــى  ــالع ع ــم االط ــش االداري يت التفتي
الســجالت والبيانــات املوجــودة لــدى 
اجلهــة اخلاضعــة للتفتيــش للتأكــد مــن 
االداء الفعــي هلــذه اجلهــات مقارنــة 
ــازه  ــم انج ــا ت ــه وم ــط ل ــا خمط ــع م م
املســتقبل  يف  حتقيقــه  يمكــن  ومــا 
ــم  ــة التقيي ــن ناحي ــة م ــش امهي وللتفتي
ــزة  ــات املنج ــال والعملي ــتمر لألع املس
ــاء  ــف االخط ــة لكش ــك اداة فعال وكذل
عمــل  يف  املوجــودة  واالنحرافــات 
اجلهــة اخلاضعــة للتفتيــش)30(، علــا 
بــان التفتيــش االداري هنــا خيتلــف عــن 
ــش  ــار ان التفتي ــق االداري باعتب التحقي
االداري هــو اجــراء مــن اجــراءات 
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الرقابــة االداريــة هيــدف اىل البحــث 
والتحــري عــن املخالفــات واخللــل 
)31(، والتفتيــش  الواجبــات  تنفيــذ  يف 

االداري يكــون عــى عــدة انــواع 
)التفتيــش  االســتباقي  التفتيــش   -1

الــرادع (
    وهــو التفتيــش الــذي يكــون الغــرض 
منــه منــع وقــوع الــرضر واحلايــة منــه، 
وســمي بالتفتيــش الــرادع وذلــك ألنــه 
ــون  ــا فتك ــش مهني ــون املفت ــا يك عندم
ــد  ــع مــن يري ــه القــدرة عــى ردع ومن ل
حتقيــق مصلحــة شــخصية عى حســاب 

املصلحــة العامــة .
2-التفتيش االضطراري 

يف  يــارس  الــذي  التفتيــش  وهــو 
حــاالت اضطراريــة وذلــك مــن اجــل 
اختــاذ اجــراءات رسيعــة للمحافظــة عى 
مــكان معــن او موجــودات حمــل معــن 
ــة  ــبب سياس ــا بس ــك احيان ــدث ذل وحي
معينــة  دائــرة  ادارة  اختذهتــا  اداريــة 

للحفــاظ عــى موجوداهتــا .
3-التفتيش املفاجئ 

ان التفتيــش االداري وحســب القواعــد 
ــن  ــه القوان ــت علي ــا درج ــة وم العام
بزمــن  حيــدد  اال  يقتــي  واالنظمــة 
ــون يف اي  ــب ان يك ــه جي ــن، اال ان مع

حالــة مــن االحــوال اثنــاء الــدوام 
ــون  ــئ يك ــش املفاج ــمي، والتفتي الرس
ــال  ــى اع ــا ع ــالع ميداني ــرض االط بغ
وتأشــر  للتفتيــش  اخلاضعــة  اجلهــة 
ــم  ــا ت ــى م ــوف ع ــات والوق املالحظ
تنفيــذه وهــل تــم تنفيــذه وفــق القوانــن 
املصلحــة  ومقتضيــات  واالنظمــة 

ــة .  العام
4- التفتيش االنتقائي 

ــد  ــش يعتم ــن التفتي ــوع م ــذا الن ان ه
اساســا عــى اختيــار نشــاط او جمموعــة 
واجــراء  معينــة  ملؤسســة  انشــطة 
ــتوى  ــة مس ــش ملعرف ــص والتفتي الفح
باعتــاد  املؤسســة  هــذه  يف  االداء 
مــؤرشات ومعايــر يمكــن مــن خالهلــا 
املســتحصله  النتائــج  مــن  التحقــق 
مقارنــة بــا هــو خمطــط او مــراد حتقيقــه 

مســبقا.)32(
واســتنادا ملــا تقــدم جيــب ان يكــون 
التفتيــش االداري مبنيــا عــى ســبب 
معقــول ومنطقــي وان يكــون وفــق 
صفــة  اضفــاء  يتــم  حتــى  القانــون 
ــث  ــل االدارة، حي ــى عم ــة ع املرشوعي
ــة يف  ــا االمريكي ــة العلي ــت املحكم ذهب
ــة  ــق بمرشوعي ــا يتعل ــا في ــد قراراهت اح
ــاء  ــث ج ــة حي ــش االداري للطلب التفتي
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يف هــذا القــرار » ال بــد مــن تقديــم 
ــح  ــذي يمن ــك ال ــول للش ــبب معق س
بتفتيــش  االدارة  لقــرار  املرشوعيــة 
لنفــس  اخــر  قــرار  ويف   « الطلبــة 
املحكمــة حيــث جــاء فيــه » ال بــد مــن 
ــرر  ــي ي ــول ومنطق ــبب معق ــق س حتق
قيــام االدارة بتفتيــش حقيبــة طالبــة 

)33(.« االعداديــة  الدراســة 
ــود بالتفتيــش  ــا مــا املقص بعــد ان بين
ــا  ــد لن ــه ال ب ــي انواع ــا ه االداري وم
مــن بيــان مــن هــي اجلهــات التــي تتوىل 
التفتيــش عــى املؤسســات الرتبويــة 
ــد  ــش. عن ــم التفتي ــف يت ــة وكي االهلي
الرتبيــة  وزارة  قانــون  اىل  الرجــوع 
 2011 لســنة   )22( رقــم  العراقــي 
واالجنبــي  االهــي  التعليــم  ونظــام 
والتعليــات  لســنة 2013   )5( رقــم 
االخــرى املنظمــة للعمليــة الرتبويــة  
ــة  ــة معين ــة جله ــارة رصحي ــد اش ال نج
ــة  ــات الرتبوي ــش املؤسس ــق تفتي ــا ح هل
االهليــة)34(، باســتثناء االشــارة اىل ان 
ــع  ــة ختض ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
العامــة  املديريــة  ورقابــة  ألرشاف 
للتعليــم العــام واالهــي واالجنبــي)35(، 
اال ان هنــاك جهــات هلــا حــق التفتيــش 
يتــم  مل  وان  املؤسســات  هــذه  عــى 

ــد ان  ــث نج ــٍة حي ــا رصاح ــارة هل اإلش
لــوزارة الرتبيــة جمموعــة مــن الوســائل 
التــي متكنهــا مــن الســعي لتحقيــق 
اهدافهــا ومنهــا مــا نصــت عليــه املــادة 
ــا  ــق اهدافه ــوزارة لتحقي ــعى ال )3( تس
بالوســائل االتيــة : » ثانيــا - اعــداد 
اخلطــط الرتبويــة املتكاملــة يف اطــار 
ومتابعــة  املقــررة  الرتبويــة  الفلســفة 
تنفيذهــا بعــد اقرارهــا....«)36(،  وعــى 
املؤسســات التعليميــة االهليــة ان تلتــزم 

ــي : ــا ي ب
نفــس  يف  املدرســة  فتــح  1-رضورة 
موعــد فتــح املــدارس احلكوميــة او 
ــدة )14(  ــن م ــد ع ــدة ال تزي ــده بم بع
يــوم عــى االكثــر باســتثناء معاهــد 

التقويــة االهليــة .
التــي  الرســمية  العطــل  2-اعتــاد 

. الدولــة  تقررهــا 
3-االلتــزام بتطبيــق تعليات التســجيل 
والقبــول التــي تصدرهــا وزارة الرتبية .

4-تطبيــق انظمــة االمتحانــات املطبقــة 
ــذه  ــت ه ــة اذا كان ــدارس احلكومي يف امل
املؤسســات تــدرس املناهــج الرســمية .
يف  املطلوبــة  الســجالت  5-مســك 
احلكوميــة  التعليميــة  املؤسســات 
اخلاصــة  الســجالت  اىل  باإلضافــة 
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ــجالت  ــل الس ــة مث ــات االهلي باملؤسس
التــي تنظــم احلالــة املاليــة هلــا .

6-ان يكــون للمؤسســات التعليميــة 
اخلاصــة جملــس ادارة وهيئــة اداريــة.)37(
7-يشــرتط فيمن يدرس يف املؤسســات 
ــه ذات  ــر في ــة ان تتوف ــة االهلي التعليمي
الــرشوط واملؤهــالت الواجــب توفرهــا 
يف اعضــاء اهليئــة التعليمية او التدريســية 
يف املؤسســات التعليميــة احلكوميــة.)38(
واســتنادا ملــا تقــدم وبــا ان املؤسســات 
الشــأن  هــذا  يف  االهليــة  التعليميــة 
ــة  ــات التعليمي ــة املؤسس ــل معامل تعام
احلكوميــة.)39( فهــي ختضــع ألرشاف 
ــن  ــة ع ــش وزارة الرتبي ــة وتفتي ورقاب

طريــق االجهــزة التابعــة هلــا ومنهــا 
االختصــاص  بنوعيــه  االرشاف 

)40 ( والرتبــوي.
باإلضافــة ملــا ذكــر اعــاله وبــا ان 
يف  التعليميــة  و  االداريــة  الكــوادر 
ــع  ــة ختض ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
لقانــون العمــل باعتبــار ان هنــاك عقــد 
ــة  ــب املؤسس ــن صاح ــم وب ــل بينه عم
ــفويا  ــواء كان ش ــة س ــة االهلي التعليمي
ــش  ــع لتفتي ــي ختض ــا)41(، فه او حتريري
العمــل  وزارة  يف  املشــكلة  اللجــان 
ــة وذلــك لغــرض  والشــؤون االجتاعي

التأكــد مــن توفــر جمموعــة مــن االمــور 
ــر  ــا رضورة توف ــل منه ــكان العم يف م
ــة  ــالمة والصح ــراءات الس رشوط واج

للعاملــن)42(.
وبعــد ان بينــا اجلهــات التــي جيــوز هلــا 
ــة  ــة االهلي ــات التعليمي ــش املؤسس تفتي
يف العــراق ال بــد لنــا مــن بيــان موقــف 
كل مــن املــرشع االردين واملــري يف 
هــذا اجلانــب، فعنــد الرجــوع اىل قانــون 
 )3( رقــم  االردين  والتعليــم  الرتبيــة 
ــى  ــار اىل » ع ــدل اش ــنة 1994 املع لس
املؤسســات التعليميــة اخلاصــة أن تتقيــد 
بفلســفة الرتبيــة والتعليــم واهدافهــا 
اململكــة  يف  الرتبويــة  والترشيعــات 
وتعمــل عــى حتقيقهــا وتكــون خاضعــة 
 ،)43(« ومراقبتهــا  الــوزارة  ألرشاف 
وعــى املؤسســات التعليميــة اخلاصــة ان 
ــة ويف  ــج احلكومي ــس املناه ــدرس نف ت
حالــة رغبتهــا بتدريــس مناهــج اخــرى 
غــر املناهــج املقــررة البــد مــن موافقــة 
وتلتــزم  والتعليــم،  الرتبيــة  جملــس 
ــكل  ــة ب ــة اخلاص ــات التعليمي املؤسس
التعليــات الصــادرة مــن وزارة الرتبيــة 
والتعليــم مــن ناحيــة العطــل الرســمية 
وكذلــك االمتحانــات وكذلــك مســك 
الســجالت التــي تنظــم عملهــا، وال 
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الرتبيــة  قانــون  خمالفــة  هلــا  جيــوز 
والتعليــم وال اي نظــام صــادر بمقتضاه 
ــة)44(،  واال تعرضــت للمســائلة القانوني
حيــث يتضــح لنــا ممــا ذكــر اعــاله 
ــوىل  ــة تت ــة معين ــد جه ــم حتدي ــه مل يت ان
ــة اخلاصــة  تفتيــش املؤسســات التعليمي
يف االردن وانــا ذكــر فقــط اهنــا ختضــع 
ــة  ــا باإلضاف ــوزارة ومراقبته ألرشاف ال
الرتبيــة  جملــس  موافقــة  رضورة   اىل 
نشــاط  ممارســة  ارادت  اذا  والتعليــم 
ــش  ــع لتفتي ــي ختض ــايل فه ــن وبالت مع
تفتيــش  حــق  هلــا  التــي  اجلهــات 
املؤسســات التعليميــة احلكوميــة ومنهــا 
االرشاف الرتبــوي)45(، امــا يف مــر 
حيــث نجــد ان املرشع املــري بخالف 
ــد  ــي واالردين ق كل مــن املــرشع العراق
ذكــر بصــورة واضحــة ورصحيــة اجلهــة 
التــي هلــا حــق تفتيــش املؤسســات 
التعليميــة اخلاصــة، حيــث اشــار قانــون 
ــنة  ــم )139( لس ــري رق ــم امل التعلي
املديريــة  تتــوىل   « اىل  املعــدل   1981
عــى  االرشاف  املختصــة  التعليميــة 
ــة النواحــي  املــدارس اخلاصــة مــن كاف
، شــأهنا شــأن املــدارس الرســمية ، 
ــول  ــات القب ــى امتحان ــرشف ع ــا ت ك
ــوىل  ــا وتت ــد نتائجه ــا وتعتم ــل هب والنق

ــا »)46(،  ــايل واالداري عليه ــش امل التفتي
ــا  ــري كان موفق ــرشع امل ــث ان امل حي
ــرشع  ــوا امل ــه ندع ــر وعلي ــذا االم يف ه
العراقــي اىل عــى الســر وفــق هنــج 
املــرشع املــري وتعديــل قانــون وزارة 
الرتبيــة فيــا خيــص التعليــم االهــي 
تتضمــن  فقــره  واضافــة  واالجنبــي 
ــش  ــق تفتي ــا ح ــي هل ــة الت ــد اجله حتدي
ــواء  ــة س ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
كان عــى نطــاق الــوزارة او املحافظــة .

املطلب الثاين
التقارير االدارية

اداة  هــي  االداريــة  التقاريــر  تعتــر 
واملعلومــات  البيانــات  لكشــف 
واحلقائــق التــي تعــن صاحــب القــرار 
عــى اختــاذ القــرار الســليم، فهــي حتــدد 
واملدخــالت  متــت،  التــي  االنشــطة 
الــواردة واملخرجــات الصــادرة ، فهــي 
مفيــدة لــإلداري واالستشــاري والفنــي 
الصعيــد  عــى  االمــر  كان  ســواء   ،
عــى  او  الالمركــزي  او  املركــزي 
املســتويات العليــا او الوســطى او الدنيــا 
، فللتقاريــر امهيــة كبــرة يف العمليــة 
االداريــة فهــي تعتــر الرشيــان احليــوي 
الــذي يمــد اجلســم االداري او اهليــكل 
التنظيمــي جلهــة معينــة باملعلومــات 
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املطلوبــة والتــي تســاعد عــى اختــاذ 
تعــد  الصحيح)47(،حيــث  القــرار 
التقاريــر االداريــة وســيلة فعالــة لقياس 
ــة  ــة للرقاب ــة اخلاضع ــتوى اداء اجله مس
وقوعهــا  قبــل  باملشــكالت  والتنبــؤ 
ــة االوىل  ــر بالدرج ــه التقاري )48(، وتوج

مســؤولة  تكــون  التــي  اجلهــات  اىل 
تصحيــح  و  القــرارات  اختــاذ  عــن 
تســاعد  حيــث   ،)49( االنحرافــات 
التقاريــر االداريــة يف ســد الثغــرات 
ــالل  ــن خ ــل م ــن ان حتص ــي يمك الت
ــرى)50(،  ــة االخ ــاليب الرقاب ــاع اس اتب
ــدة  ــى ع ــون ع ــة تك ــر االداري والتقاري

انــواع وهــي كااليت :-
ــر  ــر غ ــمية والتقاري ــر الرس 1-التقاري

ــمية  الرس
ويقصــد بالتقاريــر الرســمية تلــك التــي 
ــة  ــاع اجــراءات وقواعــد معين تعــد بأتب
ــر  ــا التقاري ــدد، ام ــاط حم ــون بأن وتك
تلــك  هبــا  فيقصــد  الرســمية  غــر 
ــرة  ــكل مذك ــب يف ش ــد وتكت ــي تع الت
ــاط ذات  ــض النق ــاول بع ــرة وتتن خمت

ــة . ــة والرسيع ــة اخلاص االمهي
والتقاريــر  الشــفوية  2-التقاريــر 

بــة  ملكتو ا
ــي  ــك الت ــي تل ــفوية ه ــر الش ان التقاري

ــف  ــق اهلات ــن طري ــخصيا او ع ــغ ش تبل
اآلراء  تبــادل  خــالل  مــن  وتكــون 
واملقابــالت الشــخصية التــي تكــون 
لتبــادل االفــكار واملقرتحــات شــفاها .
ــا  ــا م ــي غالب ــة فه ــر املكتوب ــا التقاري ام
او  الرقميــة  البيانــات  شــكل  تأخــذ 
ــا  ــن مزاي ــائية وم ــة او انش ــكال بياني اش
ــا  ــة حفظه ــي امكاني ــر ه ــذه التقاري ه
 ، احلاجــة  عنــد  اليهــا  والرجــوع 
ــون  ــر ان تك ــذه التقاري ــرتط يف ه ويش
وان  وصحيحــة  وخمتــرة  واضحــة 
تتنــاول مجيــع النقــاط الرئيســية وخاصة 
االســتثناءات  وان تكــون مقنعــة حتــى 

تكــون اداة فعالــة للرقابــة .
ــر  ــر غ ــة والتقاري ــر الدوري 3-التقاري

ــة  الدوري
ــي  ــك الت ــي تل ــة ه ــر الدوري ان التقاري
تقــدم بصــورة دوريــة ويف اوقــات معينة 
فقــد تكون يومية او اســبوعية او شــهرية 
او فصليــة او ســنوية او بعــد االهنــاء من 
مرحلــة معينــة مــن مراحــل العمــل 
حيــث  االداريــة،  للرقابــة  اخلاضــع 
ــات  ــة املعلوم ــر الدوري ــن التقاري تتضم
ــة  ــة املقدم ــة اداء اجله ــق وطريق واحلقائ
ــل  ــم التوص ــي ت ــج الت ــر والنتائ للتقري

ــا . اليه
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ــة او اخلاصــة  امــا التقاريــر غــر الدوري
تنــاول  التــي  التقاريــر  تلــك  هــي 
ــة  ــم االدارة بصف ــا وهي ــا معين موضوع
خاصــة مثــل التقريــر الــذي يعــد لرشاء 
حيــث  لــإلدارة  معينــة  احتياجــات 
ــعارها  ــان اس ــاص لبي ــر اخل ــد التقري يع

واوصافهــا وبيــان اصنافهــا.)51(
وللتقارير االدارية فوائد امهها :-

باملعلومــات  الرقابــة  1-رفــد جهــة 
ــي تســاعدها عــى اختــاذ  ــة الت الرضوري

ــح . ــرار الصحي الق
2-تتمكــن االدارة عــن طريــق التقاريــر 
مــن معرفــة كل مــا جــرى وجيــري 

ــة . ــة للرقاب ــة اخلاضع ــل املؤسس داخ
ــاءة  ــادة كف ــى زي ــر ع ــل التقاري 3-تعم
عمــل اجلهــة اخلاضعــة للرقابــة وذلــك 
اخللــل  اوجــه  حتديــد  خــالل  مــن 
ومعاجلتــه  والرتكيــز عــى اجلوانــب 

االجيابيــة .
اهدافهــا  حتقيــق  االدارة  4-تســتطيع 
مــن خــالل هــذه التقاريــر وذلــك ألهنــا 
تزيــد مــن عمليــة الرقابــة واملتابعــة.)52(
عــن  اخلطــط  اعــداد  يف  5-تســاهم 
التــي  املعلومــات والبيانــات  طريــق 

توفرهــا.)53(
التقاريــر االدارة يف  6-تســاعد هــذه 

ــة  ــاح املؤسس ــدم ونج ــدى تق ــة م معرف
ــة.)54( ــة للرقاب اخلاضع

واســتنادا ملــا تقــدم تكــون للتقاريــر 
االداريــة دور مهــم بالنســبة للرقابــة 
عــى املؤسســات الرتبويــة االهليــة ، 
ــات  ــذه املؤسس ــام ه ــد قي ــك للتأك وذل
عاتقهــا  عــى  امللقــاة  بالواجبــات 
والتــي مــن ضمنهــا تطويــر قطــاع 
ــده باملســتجدات  ــم ورف ــة والتعلي الرتبي
عــى  والعمــل  والتعليميــة  الرتبويــة 
توفــر تعليــم نوعــي ومتطــور ملختلــف 
ــروج  ــدم اخل ــع)55(، وع ــح املجتم رشائ
ــا  ــي تضعه ــة الت ــة الرتبوي ــن السياس ع
االقاليــم  مــع  بالتشــاور  الــوزارة 
واملحافظــات الغــر منتظمــة بإقليــم 
ــة  ــط الرتبوي ــاع اخلط ــة اىل اتب باإلضاف
اهــم  مــن  ان  حيــث   ،)56( املتكاملــة 
التقاريــر االداريــة الســنوية التــي ترفــع 
مــن قبــل املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
اىل مديريــات الرتبيــة يف املحافظــات 
والتــي تقــوم االخــرة برفعهــا اىل وزارة 
ــع اىل  ــذي يرف ــر ال ــو التقري ــة ه الرتبي
ــة يف  ــة الرتبي ــط يف مديري ــم التخطي قس
ــراس  ــمى )بالك ــذي يس ــة وال املحافظ
االحصائــي ( والــذي مــن خاللــه يتــم 
ــة  ــة االهلي ــات الرتبوي ــاع املؤسس اخض
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تزويدهــا  او  الرضيبــي  للتحاســب 
ــد  ــرض جتدي ــة او لغ ــب املنهجي بالكت
ــي  ــراس االحصائ ــذا الك ــازة وه االج
مــن  مرحلــة  بــكل  خــاص  يكــون 
مراحــل التعليــم االهــي وحيتــوي عــى 
يتعلــق  معلومــات مهمــة منهــا مــا 
باملناهــج التــي تــدرس و بأعــداد الطلبة 
ــة  ــك حال ــجلن وكذل ــذ املس او التالمي
ــث  ــن حي ــة  م ــة الرتبوي ــة املؤسس بناي
مشــتمالهتا وعــدد صفوفهــا وعــدد 
ــن  ــات ع ــا ومعلوم ــا وموقعه طوابقه
مــن  واالداريــة  التعليميــة  اهليئــات 
ــدرايس  ــم ال ــم و حتصيله ــة عدده ناحي
والتخصــص الــذي حيملونــه واعارهــم 
، علــا بــأن ادارة املؤسســة الرتبويــة 
ــة  ــات القانوني ــل التبع ــة  تتحم االهلي
الــواردة يف  املعلومــات  عــن صحــة 
الكــراس االحصائــي  كــا ان الكــراس 
ــة  ــد التقوي ــمل معاه ــي ال يش االحصائ
نقــص  يعتــر  وهــذا   ،)57( االهليــة 
)الكــراس  االداريــة  التقاريــر  بدقــة 
االحصائــي( الــذي يفــرتض ان يشــمل 
مجيــع املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
التــي نــص عليهــا نظــام التعليــم االهي 
ــنة 2013.)58(  ــم )5( لس ــي رق واالجنب
واســتنادا ملــا تقــدم يثــار تســاؤل يف هــذا 

ــي  ــة الت ــي اجله ــن ه ــو م ــدد وه الص
تدقــق الكــراس االحصائــي مــن ناحيــة 
صحــة املعلومــات ودقتهــا حتــى يكــون 
وســيلة رقابيــة فعالــة ويتــم عــى ضوئها 

اصــدار القــرارات الصـــــحيحة ؟ 
االختصــاص  بنوعيــه  االرشاف  ان 
صاحبــة  اجلهــة  يعتــر  والرتبــوي 
صحــة  تدقيــق  يف  االختصــاص 
الكــراس  يف  الــواردة  املعلومــات 
االحصائــي هــذا مــن جانــب ومــن 
جانــب اخــر يف حالــة عــدم صحــة 
يف  الــواردة  والبيانــات  املعلومــات 
الكــراس االحصائــي والتعمــد يف ادراج 
هــذه املعلومــات عــى الرغــم مــن 
معرفــة عــدم صحتهــا ترتتــب يــؤدي اىل 
ــة  ــى املؤسس ــة ع ــؤولية جنائي ــام مس قي
قدمــت  التــي  االهليــة  الرتبويــة 
هــذه املعلومــات اســتنادا اىل قانــون 
 )111( رقــم  العراقــي  العقوبــات 
لســنة 1969 املعــدل والــذي نــص 
ــد  ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب ــى » يعاق ع
عــى ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــن مائــة 
دينــار او بأحــدي هاتــن العقوبتــن 
ــك  ــان يمس ــا ب ــا قانون ــن كان مكلف م
لرقابــة  خاضعــة  اوراقــا  او  دفاتــر 
الســلطات العامــة، فــدون فيهــا امــورا 
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غــر صحيحــة او اغفــل تدويــن امــورا 
ــك  ــأن ذل ــن ش ــا وكان م ــة فيه صحيح
خــدع الســلطات املذكــورة وايقاعهــا يف 

)59(.« الغلــط 
وكذلــك ان التقاريــر االداريــة التــي 
يمكــن مــن خالهلــا بيــان مــدى التــزام 
املؤسســات الرتبويــة االهليــة بالقوانــن 
بالعمليــة  العالقــة  ذات  واالنظمــة 
ــي  ــارات الت ــر الزي ــي تقاري ــة ه الرتبوي
االختصــاص  االرشاف  هبــا  يقــوم 
عــن  تكشــف  والتــي  والرتبــوي 
ــن  ــزام بالقوان ــدم االلت ــات وع املخالف
واالنظمــة والتــي قــد يصــل االمــر 
ــتناد  ــة باالس ــان حتقيقي ــكيل جل اىل تش
اىل هــذه التقاريــر وفــرض عقوبــات 
ــي  ــة الت ــة االهلي ــة الرتبوي ــى املؤسس ع
تثبــت خمالفتهــا باالســتناد اىل توصيــات 

اللجنــة التحقيقيــة .)60(
حالــة  تبــن  التــي  التقاريــر  ومــن 
مــن  االهليــة  التعليميــة  املؤسســة 
ناحيــة املســتوى العلمــي هــي التقاريــر 
التــي ترفــع اىل مديريــات الرتبيــة يف 
ــة  ــن جمموع ــي تتضم ــات والت املحافظ
مــن املعلومــات منهــا مــا يتعلــق بنتائــج 
والثــاين  االول  الــدور  امتحانــات 
ونســبة النجــاح يف كل صــف ويف كل 

ــوم  ــا تق ــة وبعده ــكل مدرس ــادة ول م
ــات  ــكلة يف املديري ــة املش ــان الفني اللج
ــة يف املحافظــات بتحليــل  العامــة للرتبي
ــل  ــية داخ ــات املدرس ــج االمتحان نتائ
ــع  ــا ورف ــا ومتابعته ــة وتقويمه املحافظ
العامــة  املديريــة  اىل  عنهــا  التقاريــر 
ــث ان  ــات )61(، حي ــم واالمتحان للتقوي
هلــذه التقاريــر امهيــة كبــرة مــن ناحيــة 
ــه  ــذي حتقق ــي ال ــتوى العلم ــان املس بي
املؤسســات  مــن  اكثــر  او  مؤسســة 
الرتبويــة االهليــة وان حتقيــق نســب 
ــذه  ــدى ه ــل اح ــن قب ــة م ــاح متدني نج
غلقهــا  اىل  يــؤدي  قــد  املؤسســات 
ــذا  ــا، وه ــة هل ــازة املمنوح ــاء االج والغ
ــي  ــم االه ــام التعلي ــه نظ ــار الي ــا اش م
 2013 لســنة   )5( رقــم  واالجنبــي 
صاحــب  يعاقــب   « عــى  بالنــص 
احــكام  خمالفــة  حالــة  يف  االجــازة 
ــأيت : .......  ــا ي ــا مل ــام وفق ــذا النظ ه
الــكي:   االغــالق   – خامســــــــا 
اغــالق املؤسســة التعليميــة االهليــة 
ــح  ــدم من ــازة وع ــاء االج ــازة والغ املج
ــة  ــة االهلي ــة التعليمي ــب املؤسس صاح
اجــازة جديــدة، اذا ثبــت بالتحقيــق 
ــة : ...  ــاالت التالي ــدى احل ــود اح وج
ــعليم  ــوى التــــ ــدين مستــــ ب- تـــ
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فيــــــها ..... ».)62( 
بعــد ان بينــا التقاريــر االداريــة وامهيتهــا 
يف التعليــم الرتبــوي االهــي يف العــراق 
ال بــد لنــا مــن بيــان امهيتهــا يف كل مــن 
ــد ان  ــي االردن نج ــر، فف االردن وم
ــار اىل  ــد اش ــم ق ــة والتعلي ــون الرتبي قان
رضورة ان تتقيــد املؤسســات التعليميــة 
والتعليــم  الرتبيــة  بفلســفة  اخلاصــة 
يف  الرتبويــة  والترشيعــات  واهدافهــا 
ــن  ــه ان م ــة )63(، وعلي ــة االردني اململك
اهــم التقاريــر االداريــة هــي تلــك التــي 
ــد  ــث نج ــل االرشاف حي ــن قب ــد م تع
املحافظــة  يف  للرتبيــة  مديريــة  كل  ان 
تعــد ســجال للعمــل االرشايف ويرســل 
نســخ مــن عمــل املرشفــن اىل وزارة 
وتقــوم  شــهريا  والتعليــم  الرتبيــة 
ــات  ــل الفعالي ــة االرشاف بتحلي مديري
اإلرشافيــه واعــداد تقريــر حوهلــا ومــن 
ــل  ــي ترس ــه الت ــال اإلرشافي ــم االع اه
املــرشف يف  الــوزارة هــي عمــل  اىل 
جمــال جــودة التعليــم والتعلــم وكذلــك 
ــة )64(،  ــا الرتبوي يف جمــال متابعــة القضاي
ــي  ــة الت ــر املهم ــن التقاري ــك ان م كذل
جيــب ان ترفــع لــوزارة الرتبيــة والتعليم 
مــن قبــل املؤسســات التعليميــة اخلاصة 
الرســوم  عــن  مفصــل  تقريــر  هــو 

التــي  املقرتحــة  والزيــادة  الدراســية 
ســتطرأ عليهــا وان تــزود الــوزارة هبــذا 
ــة  ــة اشــهر مــن عملي ــر قبــل ثالث التقري
قبــول الطلبــة وتســجيلهم )65(، وتلتــزم 
املؤسســة التعليميــة اخلاصــة بأعــالم 
وزارة الرتبيــة والتعليــم بكافــة البيانــات 
التعريفيــة  لوحتهــا  يف  تــدرج  التــي 
والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا وتلتــزم 
املؤسســة التعليميــة اخلاصــة بوضــع 
الرئيــي  اللوحــة يف مدخلهــا  هــذه 
ــق  ــة الوثائ ــم كاف ــزم بتقدي ــا تلت )66(، ك

التــي تثبــت حتويــل الرواتــب الشــهرية 
ــي  ــابه البنك ــم اىل حس ــتحقة للمعل املس
او املحفظــة االلكرتونيــة ويعــد التزامهــا 
ــد  ــيا لتجدي ــا اساس ــر رشط ــذا االم هب

ــنوي.)67( ــا الس ترخيصه
بــأن  ســابقا  بينــا  وكــا  مــر  ويف 
ــع  ــة ختض ــة اخلاص ــات التعليمي املؤسس
التعليميــة  املديريــة  ورقابــة  ألرشاف 
شــأن  شــأهنا  املحافظــة  يف  اخلاصــة 
ــها  ــع لتفتيش ــمية وختض ــدارس الرس امل
ــن  ــن ب ــا ان م ــايل واالداري )68(، ك امل
املؤسســات  ختــص  التــي  التقاريــر 
التعليميــة اخلاصــة هــي تلــك التقاريــر 
ــة  ــر املدرس ــل مدي ــن قب ــد م ــي تع الت
ــق  ــنوية تتعل ــت س ــواء كان ــة س اخلاص
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بكفايــة اداء العاملــن يف املدرســة او 
شــهرية تتعلــق بســر العمــل باملدرســة 
القانــوين  املمثــل  اىل  تقــدم  والتــي 
هــذه  تتضمــن  حيــث  للمدرســة 
ــر الشــهرية مــا يــي » أ – انتظــام  التقاري
ــن  ــور العامل ــث حض ــن حي ــل م العم
العارضــة  واجازاهتــم  وتأخرهــم 
واملرضيــة وكيفيــة التــرف فيهــا . 
الدراســة  يف  التالميــذ  انتظــام  ب- 
ــادة  ــباب الزي ــاب واس ــدالت الغي ومع
التغلــب  وكيفيــة  وجــدت  ان  فيهــا 
العمــل  تقــدم  مــدى   – ج   . عليهــا 
ــن  ــا درس م ــة م ــدى مالئم ــي وم الفن
ــام . د  ــن الع ــي م ــن املنق ــج للزم املنه
مالحظــات املوجهــن الفنيــن واملاليــن 
 « تقاريرهــم  يف  الــواردة  واالداريــن 
)69(، وعــى املؤسســة التعليميــة اخلاصــة 

ان تلتــزم بحفــظ التقاريــر االداريــة 
تواريــخ  وحســب  والفنيــة  واملاليــة 
ورودهــا ، واالجــراءات املتخــذة بشــأن 

التقاريــر.)70( هــذه 
وبعــد ان بينــا اهــم وســائل الرقابــة 
ــش االداري و  ــة بالتفتي ــة املتمثل االداري
ــارة  ــن اإلش ــد م ــة ال ب ــر االداري التقاري
ــر  ــرى ال تعت ــيلة اخ ــاك وس اىل ان هن
ــر  ــا تعت ــدر م ــا بق ــة بذاهت ــيلة رقابي وس

اال  الرقابــة  هــذه  لتحريــك  وســيلة 
وهــي الشــكوى والتــي يقصــد هبــا 
طلــب خطــي يتقــدم بــه شــخص معــن 
ــة  ــة معين ــخاص اىل جه ــة اش او جمموع
نتيجــة لوقــوع رضر عليــه يطلــب يف 
اســرتداد حقوقــه وفقــا للقانــون .وتعــد 
الشــكوى وســيلة لــرد االعتبــار اىل 
اىل  يتعرضــون  الذيــن  االشــخاص 
ــدون  ــي يتواج ــن الت االرضار يف االماك
فيهــا ومنهــا املؤسســات التعليميــة، 
ولكــي حيصــل املشــتكي عــى حقــه 
ان  جيــب  وقانونيــة  بصــورة رسيعــة 
يبــادر اىل تقديــم الشــكوى فــور وقــوع 
ــكاوى  ــن الش ــث ان م ــرضر )71(، حي ال
ــل  ــن قب ــة م ــي وردة اىل وزارة الرتبي الت
ــام  ــا ) قي ــي مفاده ــور والت ــاء االم اولي
االهليــة  املــدارس  ادارات  بعــض 
باســتخدام اســاليب غــر صحيحــة 
يف التعامــل معهــم ومــع ابناءهــم ال 
ــارة املدرســة  ســيا عندمــا يقومــون بزي
العلمــي  املســتوى  عــى  لالطــالع 
ــكوى  ــذه الش ــث ان ه ــم ( حي ألبنائه
كانــت ســببا يف اصــدار اعــام مــن قبــل 
وزارة الرتبيــة – املديريــة العامــة للتعليــم 
العــام واالهــي واالجنبــي اىل كافــة 
ادارات املــدارس االهليــة واملتضمــن 
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)اعتبــار هــذه االســاليب ال تنســجم 
مــع االهــداف الرتبويــة هلــذه املــدارس 
وتعكــس صــورة غــر اجيابيــة عــن 
ــع رضورة  ــا  م ــة فيه ــة التعليمي العملي
املراجعــن  مــع  بالتعامــل  االلتــزام 
ــا  ــة ب ــذ والطلب ــور التالمي ــاء ام واولي
يعكــس الصــورة الرتبويــة والعلميــة 

الصحيحــة هلــذه املــدارس (.)72(

اخلامتة 
ــا  ــوع بحثن ــتنا ملوض ــالل دراس ــن خ م
ــوم )فاعليــة رقابــة الالمركزيــة  املوس
عــى التعليــم الرتبــوي االهــي -دراســة 
االفــكار  عــرض  وبعــد   ،) مقارنــة 
ومقارنتهــا فقــد تــم التوصــل ملجموعــة 
ــل  ــي نأم ــات الت ــج واملقرتح ــن النتائ م
ان يتــم االخــذ هبــا مــن اجــل االرتقــاء 

ــم . بالتعلي
اوال: النتائج

1-مل يمنــح قانــون وزارة الرتبيــة النافــذ 
ــي  ــي واالجنب ــم االه ــام التعلي وال نظ
ــاه  ــظ جت ــر للمحاف ــات تذك اي صالحي

ــة. ــة يف املحافظ ــات الرتبوي املؤسس
ــة مديريــات الرتبيــة يف  2-ضعــف رقاب
ــة  ــات الرتبوي ــاه املؤسس ــات جت املحافظ
االهليــة ومــا هــي اال حلقــة وصــل 

ــة . بــن هــذه املؤسســات ووزارة الرتبي
جتــاه  الفعليــة  الصالحيــات   -3
املؤسســات الرتبويــة االهليــة تكــون 
اىل  وباخلصــوص  الرتبيــة  لــوزارة 
املديريــة العامــة للتعليــم العــام واالهــي 

واالجنبــي.
ــة  ــة اىل اجله ــارة رصاح ــم االش 4-مل يت
ــوىل التفتيــش عــى املؤسســات  ــي تت الت

ــة . ــة االهلي الرتبوي
ثانيا: املقرتحات

التعليــم  نظــام  تعديــل  1-رضورة 
لســنة  رقــم )5(  االهــي واالجنبــي 
ــة  ــات الرقاب ــع صالحي 2013 ، وتوزي
جتــاه املؤسســات الرتبويــة االهليــة بــن 
ــة يف  ــات الرتبي ــة ، ومديري وزارة الرتبي

. املحافظــات 
التعليــم  نظــام  يف  مــادة  2-اضافــة 
لســنة  رقــم )5(  االهــي واالجنبــي 
2013 تذكــر رصاحــة اجلهــة التــي 
الرتبويــة  املؤسســات  تفتيــش  تــوىل 

. االهليــة 
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اهلوامش :
1-ينظــر املــادة )116( مــن دســتور مجهوريــة 
العــراق لســنة 2005 النافــذ ) يتكــون النظــام 
ــة  ــن عاصم ــراق م ــة الع ــادي يف مجهوري االحت
وادارات  مركزيــة  ال  وحمافظــات  واقاليــم 
دســتور  مــن   )176  ( .واملــادة   ) حمليــة 
ــل  ــنة2014 ) تكف ــذ لس ــر الناف ــة م مجهوري
ــة  ــة واملالي ــة االداري ــم الالمركزي ــة دع الدول
واالقتصاديــة ، وينظــم القانــون وســائل متكن 
الوحــدات االداريــة مــن توفــر املرافــق املحلية 
ــدد  ــا ، وحي ــن ادارهت ــا وحس ــوض هب ، والنه
الرنامــج الزمنــي لنقــل الســلطات واملوازنات 
وكذلــك   .  ) املحليــة  االدارة  وحــدات  اىل 
ينظــر قانــون رقــم )49( لســنة 2015 قانــون 

 . االردين  الالمركزيــة 
ان املركزيــة والالمركزيــة االداريــة نظامــان 
لــإلدارة ال عالقــة هلــا باجلانــب الســيايس 
للدولــة ، ويــدوران حــول الوظائــف االداريــة 
يف الدولــة مــن حيــث الرتكيــز والتوزيــع ، 
حيــث ان املركزيــة االداريــة ترمــي اىل احتــكار 
جمموعــة الوظائــف االداريــة بيــد احلكومــة او 
ــة  ــة االداري ــا الالمركزي ــة . ام ــلطة املركزي الس
فتهــدف اىل تفكيــك هــذا الرتكيــز يف الوظيفــة 
ــة  ــلطات املركزي ــن الس ــا ب ــة وتوزيعه االداري
ــة  ــة االداري ــة . فاملركزي ــة منتخب ــات حملي وهيئ
ــك ان  ــي ذل ــدة يف االدارة ويعن ــي الوح اذا ه
ــدة  ــلطة واح ــا س ــة تبارشه ــف االداري الوظائ
ــم  ــا يف االقالي ــة وممثلوه ــلطة املركزي ــي الس ه

االوامــر  تصــدر  التــي  هــي  اهنــا  حيــث 
االداريــة وهــي التــي تســهر عــى تنفيذهــا ، يف 
حــن نجــد الالمركزيــة االدارية تقــي بتوزيع 
الوظيفــة االداريــة عــى هيئــات خمتلفــة بعضها 
مركزيــة والبعــض االخــر منهــا هيئــات حمليــة 
ــر واخــرون ،  ــة . ينظــر د. حممــد بدي ال مركزي
مصــدر ســابق ، ص 106 . وكذلــك د. حممــد 
طــه حســن احلســيني ، مبــادئ واحــكام 
القانــون االداري ، ط1، مكتبــة زيــن احلقوقيــة 

واالدبيــة ، لبنــان ، 2017 ، ص 111.
2-املــادة )114( واملــادة )115( مــن دســتور 

مجهوريــة العــراق لســنة 2005 النافــذ . 
 ، اجلبــوري  عــالوي  صالــح  ماهــر  3-د. 
الوســيط يف القانــون االداري ، بــدون مطبعــة ، 

بــدون مــكان طبــع ، 2009 ، ص 91.
ــر  ــي زغ ــن و د. غن ــه حس ــون ط 4-د. ميس
اخلاقــاين ، مبــادئ القانــون االداري والتنظيــم 
االداري يف العــراق ، مؤسســة دار الصــادق 
ــر د  ــك ينظ ــة ، 2019 ، ص 69. وكذل الثقافي
ــة –  رائــد محــدان املالكــي ، احلكومــات املحلي
دراســة ملبــادئ نظــام احلكــم املحــي وتطبيقاته 
ــر  ــا ، م ــا ، فرنس ــدول )بريطاني ــض ال يف بع
الســنهوري  دار   ، العــراق  مــع  باملقارنــة   )
وكذلــك   .  104 ص   ،  2019  ، بــروت   ،
ينظــر فــراس الوحــاح ، القواعــد املنظمــة 
ــة اىل  ــة االحتادي ــات احلكوم ــل صالحي يف نق
ــة ،  ــة ، تأصيلي ــة حتليلي ــات – )دراس املحافظ
ــة ( ، دار الســنهوري ، بــروت ، 2017  مقارن
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 . ص12   ،
الرســول  عبــد  حافــظ  رجــب  5-خلــف 
تفعيــل  يف  املدرســية  االدارة  دور  واقــع   ،
مــن  الثانيــة  باحللقــة  املجتمعيــة  املشــاركة 
ــة  ــة مــر العربي ــم االســايس بجمهوري التعلي
يف ضــوء الالمركزيــة ، بحــث منشــور يف جملــة 
ــية ،  ــة والنفس ــوم الرتبوي ــوم للعل ــة الفي جامع
ــاين ، 2018 ، ص  ــزء الث ــارش ، اجل ــدد الع الع

 .397
William  K .Cummings ،The Institutions of 

Education – a comparative study of educa-

tional development in the six core nations، 

Typeset in Melior by symposium Books 

printed and bound in the United kingdom by 

combridge University press ،2003، Page 289

مجهوريــة  دســتور  مــن   )116( 6-املــادة 
النافــذ.   2005 لســنة  العــراق 

7-املــادة )122/ اوال وثانيــا وثالثــا ( مــن 
 2005 لســنة  العــراق  مجهوريــة  دســتور 

النافــذ. 
8-املــادة )31/رابعــا و عــارشا و احــد عــرش 
(  واملــادة )32(  مــن قانــون املحافظــات غــر 
املنتظمــة بإقليــم رقــم )21( لســنة 2008 

ــدل   املع
9-املــادة )1/12( مــن قانــون التعديــل الثــاين 
رقــم )19( لســنة 2013 لقانــون املحافظــات 
لســنة   )21( رقــم  بإقليــم  املنتظمــة  غــر 

 .2008
10-املــادة )1/12( مــن قانــون التعديــل 
لقانــون   2018 لســنة   )10( الثالــث 
املحافظــات عــر املنتظمــة بإقليــم  رقــم )21( 

 .2008 لســنة 
وزارة  قانــون  مــن   ) اوال   /3( 11-املــادة 
الرتبيــة رقــم )22( لســنة 2011 النافــذ .
ــون وزارة  ــن قان ــادة )30 ( و )31( م 12-امل
الرتبيــة رقــم )22( لســنة 2011 النافــذ ، 
واملــادة )14( واملــادة )27( مــن نظــام التعليــم 
ــنة 2013 .  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب االه
 20008 العــدد  ذي  الكتــاب  13-ينظــر 
كتــاب  وكذلــك   2019/11/13 يف 
يف   50181 العــدد  ذي  الرتبيــة  مديريــة 
وزارة  كتــاب  وكذلــك   2019/11/14
الرتبيــة ذي العــدد 8265 يف 2016/6/11 .
ــم االردين  ــة والتعلي ــون الرتبي ــر قان 14-ينظ
رقــم )3( لســنة 1994 املعــدل وكذلــك نظــام 
تأســيس وترخيــص املؤسســات التعليميــة 
اخلاصــة واالجنبيــة رقــم )130( لســنة 2015 

ــدل . املع
15-املــادة )2( و املــادة )55( مــن قانــون 
التعليــم املــري رقــم )139( لســنة 1981 . 
16-املــادة )62( مــن قانــون التعليــم املــري 

رقــم )139( لســنة 1981.
ــة  ــر الرتبي ــرار وزي ــن ق ــادة )11/د( م 17-امل
ــنة 2014  ــم 420 لس ــري رق ــم امل والتعلي

ــاص .  ــم اخل ــأن التعلي بش
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ــة  ــر الرتبي ــرار وزي ــن ق ــادة )14/ه( م 18-امل
ــنة 2014  ــم 420 لس ــري رق ــم امل والتعلي

ــاص. ــم اخل ــأن التعلي بش
19-املــادة )5/ثانيــا ( و )6/ثانيــا ( مــن 
قانــون وزارة الرتبيــة رقم )22( لســنة 2011. 
ــا  ــة منه ــر االداري ــن االوام ــة م 20-جمموع
الكتــاب املرقــم )26819 ( يف 2020/11/2 
يف   )10883( العــدد  ذي  االداري  واالمــر 
2015/3/16  وكذلــك كتــاب وزارة الرتبيــة 

العــدد )11475( يف 2015/3/9. ذي 
ــي اجراهــا الباحــث  ــة الت ــة امليداني 21-املقابل
ــر  ــيد) نص ــع الس ــخ 2020/12/27 م بتاري
التخطيــط  قســم  مديــر   ) نــارص  ابراهيــم 
ــة  ــة الديواني ــة لرتبي ــة العام ــوي يف املديري الرتب
. وكذلــك مــع كل مــن الســيد )حســام مالــك 
كاظــم ( مســؤول شــعبة التعليــم االهــي 
 ، الديوانيــة  تربيــة  مديريــة  يف  واالجنبــي 
ــيد  ــع الس ــت م ــي اجري ــة الت ــك املقابل وكذل
يف  االختصــاص  املــرشف   ) غانــم  )حييــى 

ــة .  ــة الديواني ــة تربي مديري
ــام  ــن نظ ــادة )14( و )24( و )27 ( م 22-امل
ــنة  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي

.  2013
تأســيس  نظــام  مــن   )20( 23-املــادة 
وترخيــص املؤسســات التعليميــة اخلاصــة 
واالجنبيــة االردين رقــم )130( لســنة 2015 

املعــدل.
 )61( و   )60( و  و)57(   )56( 24-املــواد 

ــم  ــري رق ــم امل ــون التعلي ــن قان و )66( م
.1981 لســنة   )139(

25-املــادة )17( مــن قــرار وزيــر الرتبيــة 
ــنة 2014  ــم 420 لس ــري رق ــم امل والتعلي

ــاص. ــم اخل ــان التعلي بش
26-املــادة )59( و)60( مــن قــرار وزيــر 
ــنة  ــم 420 لس ــري رق ــم امل ــة والتعلي الرتبي

2014 بشــان التعليــم اخلــاص.
ــن قــرار  ــادة )74(و )75( و )80( م 27-امل
ــم 420  ــري رق ــم امل ــة والتعلي ــر الرتبي وزي

ــاص . ــم اخل ــان التعلي ــنة 2014 بش لس
الرقابــة   ، ناكــو  امــن  كاكــه  28-رسدار 
 ، مقارنــة  دراســة   – االداري  والتفتيــش 
املؤسســة احلديثــة للكتــاب ، ط1 ، لبنــان ، 

.  105 ص   ،  2016
 ، احلســون  الزهــرة  عبــد  صالــح  29-د. 
احــكام التفتيــش واثــاره يف القانــون العراقــي 
– دراســة مقارنــة ، ط1، بغــداد ، 1979 ، ص 

.3 6
30-الســعيد بلــوم ، اســاليب الرقابــة ودورها 
ــة  ــة – دراس ــة االقتصادي ــم اداء املؤسس يف تقيي
ميدانيــة بمؤسســة املحــركات واجلــرارات 
ــت اىل  ــتر ، قدم ــالة ماجس ــوناكوم ، رس بالس
ــوم  ــة العل ــنطينية – كلي ــوري قس ــة منت جامع
ــر ، ص 51. ــة يف اجلزائ ــانية واالجتاعي االنس
التمييــز   ، الغامــدي  عيــس  ال  31-زهــر 
االداري  والتفتيــش  االداري  التحقيــق  بــن 
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
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الزيــارة  تاريــخ   net.manhal.www//:https

. صباحــا   9:55 الســاعة   2021/1/27
32-رسدار كاكــه امــن ناكــو ، مصــدر ســابق 

، ص111-ص114.
33-ايــف برينســايك بريــاس ، التفتيــش 
االداري – دراســة يف ضانــات التفتيــش وفقــا 
ــي ، ط 1  ــتور االمريك ــع للدس ــل الراب للتعدي
ــر ،  ــع ، م ــرش والتوزي ــريب للن ــز الع ، املرك

. ، ص 19   2017
34-نظــام املــدارس االبتدائيــة رقــم )30( 
املــدارس  نظــام  و  املعــدل   1978 لســنة 
الثانويــة رقــم )2( لســنة 1977 املعــدل و 
ــنة  ــم )18( لس ــة رق ــات العام ــام االمتحان نظ

1987 والتعليــات امللحقــة هبــا .
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )27( م 35-امل

ــنة 2013 .  ــم )5( لس ــي رق واالجنب
36-املــادة )3( مــن قانــون وزارة الرتبيــة رقــم 

)22( لســنة 2011 . 
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )11( م 37-امل

ــنة 2013. ــم )5( لس ــي رق واالجنب
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )20( م 38-امل

ــنة 2013. ــم )5( لس ــي رق واالجنب
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )14( م 39-امل

ــنة 2013. ــم )5( لس ــي رق واالجنب
40-وهــذا مــا نصــت عليــه االنظمــة اخلاصــة 
بتنظيــم العمليــة الرتبويــة يف العــراق منهــا 
املــادة )4( و املــادة ) 24/ ســابعا ( مــن نظــام 
املــدارس الثانويــة رقــم )2( لســنة 1977 

املعــدل و املــادة )37/ ســابعا ( مــن نظــام 
ــة رقــم )30( لســنة 1978  املــدارس االبتدائي
نظــام  مــن   ) )24/اوال  واملــادة   . املعــدل 
ــنة  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي
ــي  ــة الت ــة امليداني ــتنادا اىل املقابل 2013 .  واس
ــاص  ــرشف االختص ــع امل ــث م ــا الباح اجراه
)حييــى غانــم ( بتاريــخ 2020/12/27 نــود 
االشــارة اىل ان الفــرق بــن االرشاف الرتبــوي 
واالرشاف االختصــاص يكمن يف ان االرشاف 
االختصــاص خيتــص بــاألرشاف ومتابعــة 
املــدارس ذات املســتوى الثانــوي بينــا خيتــص 
ومتابعــة  بــاألرشاف  الرتبــوي  االرشاف 
ــاض  ــي وري ــتوى االبتدائ ــدارس ذات املس امل
االطفــال . كــا ان املدرســة ختضــع رقابــة 
خيتــص  الــذي  االداري  املــرشف  وتفتيــش 
وكذلــك  والتقويميــة  االداريــة  باآلمــور 
املــرشف املتابــع الــذي خيتــص بمتابعــة االمور 
املتعلقــة باالمتحانــات .  كــا نــود ان نبــن 
بــأن عمــل االرشاف بنوعيــه االختصــاص 
والرتبــوي يتمثــل بــااليت )1- التقويــم: يف 
معاينــة التوافــق بــن عمــل املعلــم مــع أهداف 
املؤسســة للتعــرف اىل مراكــز القــوة والضعــف 
ــز القــوة وتــدارك الضعــف مــن خــالل  لتعزي
زيــارة املــرشف 2- تطويــر نظــم التعليــم 
 -3 وخدماتــه  ومصــادره،  واســرتاتيجياته، 
ــا  ــة، وم ــط املوضوع ــة اخلط ــة يف متابع املعاون
ــب  ــاس املناس ــم، واقتب ــور التعلي ــد يف أم جي

ــم أداء ــد 4- تقوي ــن كل جدي م
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لتكــون  فيهــا  الدافعيــة  وإثــارة  املــدارس 
ينظــر  للمزيــد   ). وتدريــس  أداًء  أفضــل 
االرشاف   ، العــوران  اهلل  عطــا  ابراهيــم  د. 
الرتبوي ومشــكالته – دراســة ميدانيــة تقويمية 
، ط1 ، دار يافــا العلميــة لنــرش والتوزيــع ، 
ــن  ــد ب االردن ، 2010، ص 58 – 61 . وخال
ــوي  ــد االرشاف الرتب ــهري ، جتدي ــد الش حمم
ــد ، 1435 هــــ ، ص11.  ــك فه ــة املل ، مكتب
ــي ، االدارة  ــي الرفيع ــد ع ــاب عب ــس ذي و قي
واالرشاف الرتبويــة ) مفهومهــا ، اهدافهــا ، 
منهجهــا ، طــرق بحثهــا ( ، حمــارضات اعــدت 
لطــالب املرحلــة الثانيــة يف جامعــة تكريــت – 
كليــة الرتبيــة للبنــات / قســم العلــوم الرتبويــة 
 .  )17  ،16  ،10( ص   ،  2016  ، والنفســية 
ــدد )  ــام ذي الع ــا االع ــر ايض ــد ينظ وللمزي
1661 يف 2020/2/4 وكذلــك واالعــام 
ــام  ــدد 1594 يف 2020/1/9 واالع ذي الع
ذي العــدد 4788 يف 2019/4/3 ( الصــادرة 

ــة  .  ــن وزارة الرتبي م
كــا ختضــع املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
ــة  ــن امللغي ــن العموم ــب املفتش ــة مكات لرقاب
والتــي التــي تــم انشــاءها بموجــب امــر 
ــنة 2004  ،  ــم )57( لس ــالف رق ــلطة االئت س
اال انــه تــم الغــاء مكاتــب املفتشــن العمومــن 

ــنة 2019. ــم 24 لس ــون رق بالقان
41-املــادة )21/ اوال ( التــي تنــص عــى 
يف  التعليميــة  اهليئــات  ألعضــاء  جيــوز   (
ــة  ــي وزارة الرتبي ــة وموظف ــدارس احلكومي امل

ــة  ــة االهلي ــات التعليمي ــس يف املؤسس التدري
بموافقــة دوائرهــم وعــى اال يتعــارض ذلــك 
(  ويفهــم مــن هــذه  فيهــا  مــع دوامهــم 
املوجــودة يف  التعليميــة  الكــوادر  ان  املــادة 
ــن االول  ــة نوع ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
يكــون موظــف يف وزارة الرتبيــة وبموافقــة 
دائرتــه والنــوع الثــاين هــم خاضعــن لقانــون 
العمــل ســواء وجــد عقــد عمــل بينهــم وبــن 
املؤسســة التعليميــة االهليــة او ال ، حيــث 
نصــت املــادة )1( مــن قانــون العمــل العراقــي 
رقــم )37( لســنة 2015النافــذ  )..... سادســا 
ســواء  طبيعــي  شــخص  كل   : العامــل   :
كان ذكــرا ام انثــى يعمــل بتوجيــه وارشاف 
صاحــب عمــل وحتــت ادارتــه ســواء كان 
يعمــل بعقــد مكتــوب ام شــفوي ، رصيــح ام 
ضمنــي ، او عــى ســبيل التدريــب او االختبــار 
ــر  ــاء اج ــدين لق ــري او ب ــل فك ــوم بعم او يق
ــا  ــون  ثامن ــا كان نوعــه بموجــب هــذا القان اي
ــي او  ــخص طبيع ــل : كل ش ــب العم : صاح
ــر  ــاء اج ــر لق ــال او اكث ــتخدم عام ــوي يس معن
ــل : اي  ــد العم ــعا : عق ــه . تاس ــا كان نوع اي
ــفويا  ــا ش ــا او ضمني ــواء كان رصحي ــاق س اتف
او حتريريــا يقــوم بموجبــه العامــل بالعمــل او 
ــب  ــت ادارة وارشاف صاح ــة حت ــم خدم تقدي

ــه .......( ــا كان نوع ــر اي ــاء اج ــل لق العم
العمــل  قانــون  مــن   )126( املــادة   -42
النافــذ   العراقــي رقــم )37( لســنة 2015 
ــن  ــاريع واماك ــع املش ــى )ختض ــص ع ــي تن الت
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القانــون  هــذا  بأحــكام  املشــمولة  العمــل 
اىل تفتيــش العمــل حتــت ارشاف وتوجيــه 
الــوزارة ( وللمزيــد حــول تشــكيل هــذه 
اللجــان واختصاصاهتــا وعملهــا  ينظــر املــواد 
133و  27و128و129و130و131و132و 
ــم )37(  ــل رق ــون العم ــن قان 134و135 ( م
لســنة 2015 النافــذ ، وينظــر ايضــا املــادة 
)136( مــن قانــون العمــل رقــم )37( لســنة 

 .  2015
ــة  ــون وزارة الرتبي ــن قان ــادة )33( م 43-امل
 1994 لســنة   )3( رقــم  االردين  والتعليــم 
ــس  ــن نف ــادة )6( م ــة اىل امل ــدل ، باإلضاف املع
ــوزارة  ــوم ال ــى ) تق ــص ع ــي تن ــون الت القان
ــع  ــى مجي ــة : ...ج – االرشاف ع ــام التالي بامله
املؤسســات التعليميــة اخلاصــة بــا يكفــل 

تقييدهــا بالقانــون ( .
و)36( و)35(  و)34(  )10/د(  44-املــواد 
و)37(و )38(و )39( مــن قانــون الرتبيــة 
 1994 لســنة   )3( رقــم  االردين  والتعليــم 

ــدل .  املع
ــدر  ــوران ، مص ــا اهلل الع ــم عط 45-د. ابراهي

ســابق ، ص 40 و41.
46-املــادة )66( مــن قانــون التعليــم املــري 

رقــم )139( لســنة 1981 .
ــة  ــن كتاب ــيخي ، ف ــادر الش ــد الق 47-د. عب
ــة وغرهــا  ــة والفني ــة واملالي ــر – االداري التقاري
ــان –  ــع ،ع ــرش والتوزي ــة للن ، ط3، دار الثقاف

االردن ، 2011 ، ص 14 .

ــة  ــارات الكتاب ــوين ، دورة مه ــد عق 48-حمم
ــث  ــر ، ص 3 ، بح ــداد التقاري ــة و إع اإلداري
//:https منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين
الزيــارة  تاريــخ   ،  /com.book-noor.www

. م   1:18 الســاعة   2021/1/28
49-السعيد بلوم ، مصدر سابق ، ص 48 .

ــابق ، ص  ــدر س ــري ، مص ــم احلم 50-باس
.239

ــدر  ــاهن ، مص ــب ش ــد راغ ــمر حمم 51-س
ســابق ، ص 49و 50 .

52-عبــد القــادر الشــيخي ، مصــدر ســابق ، 
ص 20 .

53-حممــد ســامر مرخــان و عبــر ســليم 
اصــول   ، الديــن  عــالء  رســالن  و  عقــل 
والتقاريــر،  املذكــرات  واعــداد  املرافعــات 
ــرش  ــة والن ــالن للطباع ــة رس ط1 ، دار مؤسس
.  128 ص   ،  2008  ، دمشــق   ، والتوزيــع 

ــابق ،  ــدر س ــاهن  ، مص ــد ش ــمر حمم 54-س
ص 49 . 

55-املــادة )1/اوال و خامســا ( مــن نظــام 
ــنة  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي

 .  2013
56-املــادة )3 /اوال وثانيــا ( مــن قانــون 

.  2011 لســنة   )22( رقــم  الرتبيــة  وزارة 
ــي اجراهــا الباحــث  ــة الت ــة امليداني 57-املقابل
ــر  ــارص ( مدي ــم ن ــر ابراهي ــيد )نص ــع الس م
ــة  ــة الديواني ــة تربي ــط يف مديري ــم التخطي قس
وكذلــك   .  2020/12/27 بتاريــخ 
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 )45961( العــدد  ذي  االعــام  اىل  ينظــر 
العــدد  ذي  واالعــام   2018/11/1 يف 
والكتــاب   2018/12/12 يف   )57037(
 2019/2/14 يف   )  6493( العــدد  ذي 
 2019/2/21 يف   2727 املرقــم  واالعــام 
واالســتارات امللحقــه بــه والتــي تتضمــن 
معلومــات عــن املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
مــن شــعب التعليــم االهــي يف املديريــات 
ــط  ــم التخط ــع قس ــاون م ــة بالتع يف املحافظ
الرتبــوي فيهــا وكذلــك  الكــراس االحصائــي 
املرفــق باملالحــق و اخلــاص بــكل مرحلــة 
االبتدائــي  والتعليــم  االطفــال  )ريــاض 

والتعليــم الثانــوي ( 
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )2( م 58-امل

واالجنبــي رقــم )5( لســنة 2013 . 
59-املــادة )296( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 املعــدل .
ــي اجراهــا الباحــث  ــة الت ــة امليداني 60-املقابل
مــع الســيد )وســام خلــف جاســم ( مــرشف 
ــك  ــخ 2021/1/20 وكذل ــاص بتاري اختص
ــيدة  ــع الس ــث م ــا الباح ــي اجراه ــة الت املقابل
ــاص  ــرشف اختص ــر ( م ــم ج ــدة رح ) خال
.كذلــك   2021/1/18 بتاريــخ  اداري 
ان مــن التقاريــر املهمــة تلــك التــي ترفــع 
ــدارس  ــن يف امل ــدين الرتبوي ــل املرش ــن قب م
ــك  ــر يف ذل ــوي ينظ ــع الرتب ــوض بالواق للنه
العامــة  املديريــة   – الرتبيــة  وزارة  كتــاب 
للتعليــم العــام واالهــي واالجنبــي رقــم 513 

.2021/1/11 يف 
رقــم )21(   تعليــات  ذلــك  61-ينظــر يف 
بشــأن تطويــر اســاليب التقويــم واالمتحانــات 
ــات  ــذه التعلي ــا ، وه ــة هب ــداول امللحق واجل
اخلاصــة  والتعليــات  باألنظمــة  ملحقــة 
نظــام  منهــا  والشــهادات  باالمتحانــات 
االمتحانــات العامــة رقــم )18( لســنة 1987.
62-املــادة )23/ خامســا ( مــن نظــام التعليم 

االهــي واالجنبــي رقــم )5( لســنة 2013 .
علــا بــأن مــن أســباب تــدين مســتوى التعليــم 

هــو :
-االعتاد عى فكرة التلقن واحلفظ فقط .

املعلومــة جيــب  أن  فكــرة  عــى  -االعتــاد 
إدخاهلــا إىل الدمــاغ لوضعهــا يف االمتحــان 

فقــط .
ــال  ــة أص ــر مؤهل ــس غ ــة تدري ــود هيئ -وج

ــم . ــة التعلي لعملي
-اســتخدام طريقــة تعليــم قديمــة ال تفــي 

بمتطلبــات اجلــل احلديــث .
-وجــود مناهــج عقيمــة جــدا واإلرصار عــى 

عــدم تغيرهــا . 
ــم  ــتوى التعلي ــدين مس ــباب ت ــارة دراز ، اس س
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
الزيــارة  تاريــخ   ،  /com.ujeeb//:https

 . ص   9:41 الســاعة   2021/3/12
وان من مظاهر تدين التعليم ما يي 

-نســبة عــدد املعلمــن إىل عــدد الطلبــة، وعــدد 
ــة،  ــبة األّمي ــنة ونس ــس يف الس ــاعات التدري س
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ــدارس،  ــة امل ــي، وحال ــدر التدري ــبة اهل ونس
ومعــدل عــدد الطــالب يف الصــف .

التدريــس مــن  املناهــج وطــرق  -ضعــف 

تعليــم الطفــل وصــوالً إىل املســتوى اجلامعــي.
د.حممــد  املعلم/املــدرس.  كفــاءة  -قلــة 
الربيعــي ، مظاهــر ختلــف التعليــم يف العــراق 
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
الزيــارة  تاريــخ   ،  /com.shafaq//:https

11:23ص. الســاعة   2021/3/12
 )38  ( و   )35( و   )34( و   )33( 63-املــادة 
ــم  ــم االردين رق ــة والتعلي ــون الرتبي ــن قان م

)3( لســنة 1994 املعــدل .
64-وزارة الرتبيــة والتعليــم االردنيــة ، دليــل 
االرشاف الرتبــوي، ص28  ،  نقــال عــن د 
ابراهيــم عطــا اللــة العــوران ، مصــدر ســابق 

، ص 52 و56.
تأســيس  نظــام  مــن  )11/ج(  65-املــادة 
وترخيــص املؤسســات التعليميــة اخلاصــة 
واالجنبيــة االردين رقــم )130( لســنة 2015 

ــدل . املع
تأســيس  نظــام  مــن   )14( 66-املــادة 
وترخيــص املؤسســات التعليميــة اخلاصــة 
واالجنبيــة االردين رقــم )130( لســنة 2015 

املعــدل .
نظــام  مــن   ) 1و2   / )16/ط  67-املــادة 
تأســيس وترخيــص املؤسســات التعليميــة 
 )130( رقــم  االردين  واالجنبيــة  اخلاصــة 

. املعــدل   2015 لســنة 

68-املــادة )66( مــن قانــون التعليــم املــري 
رقــم )139( لســنة 1981 املعــدل .

69-املــادة )3/24و6 ( مــن قــرار وزيــر 
الرتبيــة والتعليــم املــري رقــم )420( لســنة 

ــاص . ــم اخل ــأن التعلي 2014 بش
ممثــل  هــو  القانــوين  املمثــل  بــأن  علــا 
املؤسســة  مالكــة  االعتباريــة  الشــخصية 
ــد  ــب ان يعتم ــذي جي ــة وال ــة اخلاص التعليمي
يف  اخلاصــة  التعليمــة  املديريــة  قبــل  مــن 
املحافظــة وان يصــدر قــرار اداري باعتــاده 
ــن  ــواد )12/ج( و )19 ( م ــك امل ــر يف ذل ينظ
ــم  ــري رق ــم امل ــة والتعلي ــر الرتبي ــرار وزي ق
)420( لســنة 2014 بشــأن التعليــم اخلــاص.
70-املــادة )27/ط( مــن قــرار وزيــر الرتبيــة 
والتعليــم املــري رقــم )420( لســنة 2014 

بشــأن التعليــم اخلــاص.
71-مــروه ابــو العــال ، الطــرق القانونيــة 
ــة  ــكوى وظيفي ــة – ش ــكوى اداري ــة ش لكتاب
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
تاريــخ   /net.mohamah.www//:https

. م   3:23 الســاعة   2021/2/2 الزيــارة 
ــة  ــة العام ــة – املديري ــام وزارة الرتبي 72-اع
للتعليــم العــام واالهــي واالجنبــي رقــم 

 .  )  2019/1/28 يف   1436(
ــن  ــة ب ــة وثيق ــد عالق ــه توج ــارة ان ــود االش ن
ــش  ــة بالتفتي ــة املتمثل ــة االداري ــائل الرقاب وس
اىل  باالضافــة  االداريــة  التقاريــر  واعــداد 
الشــكوى التــي تعتــر وســيلة لتحريــك رقابــة 
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االدارة ، حيــث انــه دائــا مــا تصاحــب اجــراء 
ــة  ــة االهلي ــات الرتبوي ــى املؤسس ــش ع التفتي
كاالرشاف  املختصــة  اجلهــات  قبــل  مــن 
ــن  ــر ع ــة تقاري ــاص كتاب ــوي واالختص الرتب
التعليميــة  الناحيــة  مــن  املؤسســة  حالــة 
واالداريــة كــا انــه يف حالــة تقديــم الشــكوى 
ــى  ــوف ع ــة للوق ــة حتقيقي ــكيل جلن ــم تش يت
ــات هــذه الشــكوى والتأكــد مــن مــدى  حيثي
صحتهــا وهــذا يعنــي ان وســائل الرقابــة 
االداريــة هــي حلقــة متصلــه بعضهــا بالبعــض 
ــة  ــق املصلح ــل  حتقي ــن اج ــك م ــر وذل االخ
العامــة والوصــول اىل االهــداف املرجــوة مــن 

ــم . التعلي
ينظــر االعامــات الصــادرة مــن وزارة الرتبيــة 
ــي  ــام وااله ــم الع ــة للتعلي ــة العام / املديري
واالجنبــي  ذي العــدد 4788يف 2019/4/3 
يف   1397 العــدد  ذي  االعــام  وكذلــك 
ــدد  1661  ــام ذي الع 2020/1/30 و االع
يف 2020/2/4  . وينظــر املــادة )24( مــن 
ــم )5(  ــي رق ــي واالجنب ــم االه ــام التعلي نظ

لســنة 2013 .

قائمة املصادر
اوال: الكتب

ــوران ، االرشاف  ــا اهلل الع ــم عط 1-د. ابراهي
ميدانيــة  دراســة   – ومشــكالته  الرتبــوي 
لنــرش  العلميــة  يافــا  دار   ، ط1   ، تقويميــة 

.2010  ، االردن   ، والتوزيــع 
التفتيــش   ، بريــاس  برينســايك  2-ايــف 
االداري – دراســة يف ضانــات التفتيــش وفقــا 
ــي ، ط 1  ــتور االمريك ــع للدس ــل الراب للتعدي
ــر ،  ــع ، م ــرش والتوزي ــريب للن ــز الع ، املرك

.2017
3-محــد ســامر مرخــان و عبــر ســليم عقــل 
ــات  ــول املرافع ــن ، اص ــالء الدي ــالن ع و رس
دار   ، ط1  والتقاريــر،  املذكــرات  واعــداد 
مؤسســة رســالن للطباعــة والنــرش والتوزيــع 

، دمشــق ، 2008.
جتديــد   ، الشــهري  حممــد  بــن  4-خالــد 
االرشاف الرتبــوي ، مكتبــة امللــك فهــد ، 

هــــ.  1435
احلكومــات   ، املالكــي  محــدان  رائــد  5-د 
املحليــة – دراســة ملبــادئ نظــام احلكــم املحــي 
 ، )بريطانيــا  الــدول  بعــض  يف  وتطبيقاتــه 
ــراق ، دار  ــع الع ــة م ــر ( باملقارن ــا ، م فرنس

، بــروت ، 2019   الســنهوري 
الرقابــة   ، ناكــو  امــن  كاكــه  6-رسدار 
 ، مقارنــة  دراســة   – االداري  والتفتيــش 
املؤسســة احلديثــة للكتــاب ، ط1 ، لبنــان ، 

.  2016
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7-د. صالــح عبــد الزهــرة احلســون ، احــكام 
التفتيــش واثــاره يف القانــون العراقــي – دراســة 

مقارنــة ، ط1، بغــداد ، 1979.
ــن  ــدي ياس ــر و د مه ــد بدي ــي حمم 8-د. ع
الســالمي ود عصــام عبــد الوهــاب الرزنجــي 
، مبــادئ واحــكام القانــون االداري ، العاتــك 

ــب ، القاهــرة . لصناعــة الكت
9-د. عبــد القــادر الشــيخي ، فــن كتابــة 
ــة وغرهــا  ــة والفني ــة واملالي ــر – االداري التقاري
ــان –  ــع ،ع ــرش والتوزي ــة للن ، ط3، دار الثقاف

.2011  ، االردن 
املنظمــة  القواعــد   ، الوحــاح  10-فــراس 
ــة اىل  ــة االحتادي ــات احلكوم ــل صالحي يف نق
ــة ،  ــة ، تأصيلي ــة حتليلي ــات – )دراس املحافظ
مقارنــة ( ، دار الســنهوري ، بــروت ، 2017 .
11- د. ميســون طــه حســن و د. غنــي زغــر 
اخلاقــاين ، مبــادئ القانــون االداري والتنظيــم 
االداري يف العــراق ،     مؤسســة دار الصــادق 

ــة ، 2019 . الثقافي
12-د. حممــد طــه حســن احلســيني ، مبــادئ 
واحــكام القانــون االداري ، ط1، مكتبــة زيــن 

احلقوقيــة واالدبيــة ، لبنــان ، 2017 .
13-د. ماهــر صالــح عــالوي اجلبــوري ، 
الوســيط يف القانــون االداري ، بــدون مطبعــة ، 

ــع ، 2009 . ــكان طب ــدون م ب
ثانيا: الرسائل 

1- الســعيد بلــوم ، اســاليب الرقابــة ودورهــا 
ــة  ــة – دراس ــة االقتصادي ــم اداء املؤسس يف تقيي

ميدانيــة بمؤسســة املحــركات واجلــرارات 
ــت اىل  ــتر ، قدم ــالة ماجس ــوناكوم ، رس بالس
ــوم  ــة العل ــنطينية – كلي ــوري قس ــة منت جامع

ــر. ــة يف اجلزائ ــانية واالجتاعي االنس
واقــع   ، شــاهن  راغــب  حممــد  2-ســمر 
املنظــات االهليــة يف  الداخليــة يف  الرقابــة 
قطــاع غــزة ، رســالة ماجســتر ، اجلامعــة 
االســالمية – غــزة ، كليــة التجــارة \ قســم 

.  2007  ، االعــال  ادارة 
ثالثا: البحوث واملقاالت 

الرســول  عبــد  حافــظ  رجــب  1-خلــف 
تفعيــل  يف  املدرســية  االدارة  دور  واقــع   ،
مــن  الثانيــة  باحللقــة  املجتمعيــة  املشــاركة 
ــة  ــة مــر العربي ــم االســايس بجمهوري التعلي
يف ضــوء الالمركزيــة ، بحــث منشــور يف جملــة 
ــية ،  ــة والنفس ــوم الرتبوي ــوم للعل ــة الفي جامع

العــدد العــارش ، اجلــزء الثــاين ، 2018.
التمييــز   ، الغامــدي  عيــس  ال  2-زهــر 
االداري  والتفتيــش  االداري  التحقيــق  بــن 
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
الزيــارة  تاريــخ   https://www.manhal.net

. صباحــا   9:55 الســاعة   2021/1/27
مســتوى  تــدين  اســباب   ، دراز  3-ســارة 
املوقــع  عــى  منشــور  مقــال   ، التعليــم 
تاريــخ   ،  /https://ujeeb.com االلكــرتوين 
الزيــارة 2021/3/12 الســاعة 9:41 ص.
4-قيــس ذيــاب عبــد عــي الرفيعــي ، االدارة 
واالرشاف الرتبويــة ) مفهومهــا ، اهدافهــا ، 
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منهجهــا ، طــرق بحثهــا ( ، حمــارضات اعــدت 
لطــالب املرحلــة الثانيــة يف جامعــة تكريــت – 
كليــة الرتبيــة للبنــات / قســم العلــوم الرتبويــة 

ــية ، 2016. والنفس
القانونيــة  الطــرق   ، العــال  ابــو  5-مــروه 
ــة  ــكوى وظيفي ــة – ش ــكوى اداري ــة ش لكتاب
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
تاريــخ   /https://www.mohamah.net

م.  3:23 الســاعة   2021/2/2 الزيــارة 
6-د.حممــد الربيعــي ، مظاهــر ختلــف التعليــم 
املوقــع  عــى  منشــور  مقــال   ، العــراق  يف 
االلكــرتوين https://shafaq.com/ ، تاريــخ 
ــاعة 11:23ص. ــارة 2021/3/12 الس الزي
7-حممــد عقــوين ، دورة مهــارات الكتابــة 
ــث  ــر ، ص 3 ، بح ــداد التقاري ــة و إع اإلداري
https:// منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين
الزيــارة  تاريــخ   ،  /www.noor-book.com

. م   1:18 الســاعة   2021/1/28
والتعليــات  والقوانــن  الدســاتر  رابعــا: 

واالنظمــة
أ-الدساتر 

1-دستور مجهورية العراق لسنة2005.
2-دســتور مجهوريــة مــر العربيــة لســنة 

.2 0 1 4
ب-القوانن واالنظمة والتعليات

 يف العراق
ــم )111(  ــي رق ــات العراق ــون العقوب 1-قان

ــنة 1969. لس

ــم  ــة باقلي ــر املنتظم ــات غ ــون املحافظ 2-قان
ــدل . ــنة 2008 املع ــم )21( لس رق

3-قانــون وزارة الرتبيــة رقــم )22( لســنة 
.2011

4-قانــون العمــل العراقــي رقــم )37( لســنة 
.2015

ــنة  ــم )2( لس ــة رق ــدارس الثانوي ــام امل 5-نظ
1977 املعــدل.

 )30( رقــم  االبتدائيــة  املــدارس  6-نظــام 
املعــدل.  1978 لســنة 

7-نظــام االمتحانــات العامــة رقــم )18( 
لســنة 1987 والتعليــات امللحقــة بــه .

8-نظــام التعليــم االهــي واالجنبــي رقــم )5( 
لســنة 2013.

يف االردن
ــنة  ــم )3( لس ــم رق ــة والتعلي ــون الرتبي 1-قان

1994 املعــدل.
لســنة   )49( رقــم  الالمركزيــة  2-قانــون 

.2 0 1 5
املؤسســات  وترخيــص  تأســيس  3-نظــام 
ــم )130(  ــة رق ــة واالجنبي ــة اخلاص التعليمي

لســنة 2015 املعــدل.
يف مر

1-قانــون التعليــم رقــم )139( لســنة 1981 
املعــدل.

2-قــرار وزيــر الرتبيــة والتعليــم املــري 
رقــم )420( لســنة 2014 بشــأن التعليــم 

اخلــاص.
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ــا  ــي اجراه ــة الت ــالت امليداني ــا: املقاب خامس
ــث  الباح

نصــر   ( الســيد  مــع  امليدانيــة  1-املقابلــة 
التخطيــط  قســم  مديــر   ) نــارص  ابراهيــم 
ــخ  ــة بتاري ــة الديواني ــة تربي ــوي يف مديري الرتب

.2020 /12 /27
)حســام  الســيد  مــع  امليدانيــة  2-املقابلــة 
التعليــم  شــعبة  مســؤول   ) كاظــم  مالــك 
االهــي واالجنبــي يف مديريــة تربيــة الديوانيــة 

.2020/12/27 بتاريــخ 
3-املقابلــة امليدانيــة مــع الســيد )حييــى غانــم ( 
مرشف اختصــاص بتاريــخ 2020/12/27.
4-املقابلــة امليدانيــة مــع الســيدة )خالــدة 
رمحــة جــر( مــرشف اختصــاص بتاريــخ 

.2020 /1 /18
)وســام  الســيد  مــع  امليدانيــة  5-املقابلــة 
خلــف جاســم ( مــرشف اختصــاص بتاريــخ 

.2021 /1 /20
سادســا: الكتــب الوزاريــة الصــادرة مــن 

الرتبيــة  وزارة 
يف  العــدد)4788  ذي  -الكتــاب 
2019/4/3( و) 1379 يف 2020/1/30( 
1436يف  و)   )2020/2/4 و)1661يف 
2019/1/28( و) 513 يف 2021/1/11( 
و)   )2018/11/1 يف   45961 و) 
)6493يف  و   )2018/12/12 يف   57037
2019/2/14( و) 2727 يف 2019/2/21( 
يف   1594( و   )2020/2/4 يف   1661( و 

 )2019/4/3 يف  و)4788   )2020/1/9
و)26819 يف 2020/11/2( و)10883 يف 
2015/3/16( و )11475 يف 2015/3/9( 
و )20008( يف 2019/11/13( و )8265 

.  )  2016/6/11 يف 
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Summary
      As a result of the development in the 

role of the state and the expansion of public 

needs، which prompted it to involve the 

private sector in providing part of these 

needs، especially with regard to providing 

educational services، by establishing private 

educational institutions under its supervision 

and supervision، since many countries have 

adopted administrative decentralization، 

including Iraq And Egypt and Jordan، 

and the distribution of competencies 

between the federal authorities and the 

local authorities، as we find that the federal 

executive authorities exercise their role in 

managing and controlling public facilities 

on the basis of administrative centralization، 

while we find that the provinces exercise 

their functions in managing public facilities 

and controlling them on the basis of 

administrative decentralization.            

Based on the above and as a result of the 

scarcity of researchers in this aspect، this topic 

was chosen to highlight the supervision of 

decentralized bodies over private educational 

institutions and the methods used in 

monitoring these institutions. Accordingly، 

this research will be dealt with in a plan 

consisting of two topics، the first we will deal 

with the decentralized bodies concerned with 

monitoring private educational education، 

and the second we will devote it to explaining 

the monitoring methods of the decentralized 

bodies، and we will end our research with a 

conclusion that includes the most important 

results and proposals that we hope will 

be taken into consideration in order to 

obtain effective administrative control over 

education National Education.        

The effectiveness of decentralization control over private educational education
 (A comparative study )
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