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 بِسْمِ الل َّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ
 

( ٔ) اْلَشأْ بِبْعِى َسبَِّك انَِّزي َخهََك )

ٍْ َعهٍَك ) ٌَ ِي ََْغب اْلَشأْ َوَسبَُّك ( َٕخهََك اإْلِ

( َعهََّى ٗ( انَِّزي َعهََّى بِبْنمَهَِى )ٖاأْلَْكَشُو )

ٌَ َيب نَْى ٌَْعهَْى ( ََْغب  اإْلِ

 صدق اهلل العلي العظيم 
(٘-ٔآٌبث )/عىسة انعهك       
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 اإلهـــــــذاء

 

        إلى مؽ أرسى لدب قؾاعد الخمق الكريؼ، ككيفية كبح زماـ الشفس 
 هللا () كالدب رحسه 

)كالدتي رتكز، إلى القػػػػػػػمب السعظاءإلى مؽ بػػػػػػػها أعمؾ، كعميها أ  
 الحػبيػبة(

 إلى مؽ بذلؾا جهًدا في مداعدتي ككانؾا خيَر سشٍد  )إخػػؾاني (
إلى مؽ كانت نعؼ الدشد في رحمتي العمسية كالبحثية، كلؼ تدخر 

 ُجهًدا في ُمداعدتي )زكجتي الغالية(
خل في مداعدتي  كتقديؼ الشرح لي خالتي اـ الى مؽ  لؼ تب

 زكجتي حفغها هللا .
عميَّ بأب  تبخل التي لؼ  زيشب كريم سهادي إلى األستاذة الدكتؾرة

 معمؾمة عمسية .
 إلى أسرتي إلى أصدقائي كزمالئي 

 إلى كل مؽ ساهؼ كلؾ بحرؼ في حياتي الدراسية
الى أف يتقبمه إلى كل هؤالء  أهدب هذا العسل، الذب أساؿ هللا تع

 خالًرا
 صٌبد

 



 

 

 ج

 شكش وتمذٌش

الحسػػػػػػد ل رل العػػػػػػالسيؽ كالرػػػػػػالة كالدػػػػػػالـ عمػػػػػػى انػػػػػػرؼ خمقػػػػػػه خػػػػػػاتؼ الشبيػػػػػػيؽ كالسرسػػػػػػميؽ 
حبيػػػػب الػػػػه العػػػػالسيؽ مػػػػؽ االكلػػػػيؽ كالخػػػػريؽ أبػػػػي القاسػػػػؼ   عميػػػػه صػػػػمؾاته ك ركاتػػػػه الػػػػى  يػػػػاـ 

إمػػػػػاـ اانػػػػػس كالجػػػػػؽ يػػػػـؾ الػػػػػديؽ ، كعمػػػػػى كصػػػػػيه عمػػػػػي أميػػػػػر السػػػػػؤمشيؽ كقائػػػػػد الغػػػػػر السحجمػػػػػيؽ 
أجسعػػػػػػيؽ ، كعمػػػػػػى بزػػػػػػعته فاطسػػػػػػة الزهػػػػػػراء سػػػػػػيدة الشدػػػػػػاء أجسعػػػػػػيؽ مػػػػػػؽ االكلػػػػػػيؽ كالخػػػػػػريؽ ، 
كعمػػػػػى سػػػػػبظي الرحسػػػػػة كسمػػػػػامي الهػػػػػدا الحدػػػػػؽ كالحدػػػػػيؽ سػػػػػيدا أهػػػػػل الجشػػػػػة ، كعمػػػػػى األئسػػػػػة 
الظيبػػػػػيؽ عمػػػػػي بػػػػػؽ الحدػػػػػيؽ الدػػػػػجاد    بػػػػػؽ عمػػػػػي البػػػػػاقر كجعفػػػػػر بػػػػػؽ   الرػػػػػادؽ كمؾسػػػػػى 

كعمػػػػػي بػػػػػؽ مؾسػػػػػى الرجػػػػػا    بػػػػػؽ عمػػػػػي الجػػػػػؾاد كعمػػػػػي بػػػػػؽ   الهػػػػػادب بػػػػػؽ جعفػػػػػر الكػػػػػاعؼ 
كالحدػػػػػؽ بػػػػػؽ عمػػػػػي العدػػػػػدرب    بػػػػػؽ الحدػػػػػؽ السهػػػػػدب عمػػػػػيهؼ صػػػػػمؾا  هللا كسػػػػػالمه أجسعػػػػػيؽ 

. 

ف اتقػػػػػدـ بخػػػػػالص أال إعمػػػػػى اتسػػػػػاـ هػػػػػذ  الرسػػػػػالة ال يدػػػػػعشي بعػػػػػد حسػػػػػد هللا تعػػػػػالى كنػػػػػدر  
سػػػػؾادب الػػػػداكدب عمػػػػى مػػػػا قدمتػػػػه لػػػػي مػػػػؽ عمػػػػؼ الذػػػػدر كالتقػػػػدير للسػػػػتاذة الفاجػػػػمة زيشػػػػب كػػػػريؼ 

نػػػػػافا كعظػػػػػاء متسيػػػػػز كارنػػػػػاد مدػػػػػتسر ، كعمػػػػػى مػػػػػا بذلتػػػػػه مػػػػػؽ جهػػػػػد متؾاصػػػػػل كنرػػػػػح كتؾجيػػػػػه 
مشػػػػػذ بدايػػػػػة البحػػػػػل حتػػػػػى اتسػػػػػاـ رسػػػػػالتي هػػػػػذ  ، فسهسػػػػػا كتبػػػػػت مػػػػػؽ  بػػػػػارا  الذػػػػػدر كاالمتشػػػػػاف 

ي فهػػػػػػي تبقػػػػػػى عػػػػػػاجزة عػػػػػػؽ االيفػػػػػػاء بحقهػػػػػػا ، فجزاهػػػػػػا هللا عشػػػػػػي خيػػػػػػر الجػػػػػػزاء كجعػػػػػػل ذلػػػػػػػ فػػػػػػ
 مؾازيؽ حدشاتها .

سػػػػاتذتي فػػػػي الدػػػػشة التحزػػػػيرية الػػػػذيؽ كػػػػاف لهػػػػؼ الفزػػػػل ألػػػػى إدـ بالذػػػػدر كاالمتشػػػػاف اتقػػػػ ك
الكبيػػػػػر فػػػػػي تغييػػػػػر مدػػػػػارب كزمالئػػػػػي ككجػػػػػا خظانػػػػػا عمػػػػػى درل البحػػػػػل العمسػػػػػي الػػػػػذب ندػػػػػأؿ 

 هللا التؾفيق لهؼ كاف نكؾف عشد حدؽ عشهؼ .

 احسػػػػػد ( معػػػػػاكف العسيػػػػػد لمذػػػػػؤكف الػػػػػدكتؾر) احسػػػػػد حسػػػػػد هللا للسػػػػػتاذالذػػػػػدر كالتقػػػػػدير ككػػػػػل 
لمظمبػػػػة العمسيػػػػة الػػػػذب لػػػػؼ يػػػػدخر جهػػػػدا فػػػػي تقػػػػديؼ العػػػػؾف مػػػػؽ اجػػػػل االرتقػػػػاء بالسدػػػػتؾا العمسػػػػي 

 جسيعهؼ.
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( عسيػػػػػػػد كميػػػػػػػة  طالػػػػػػػب الذػػػػػػػدر كاالمتشػػػػػػػاف الػػػػػػػى االسػػػػػػػتاذ الػػػػػػػدكتؾر ) نغػػػػػػػاـ جبػػػػػػػار ككافػػػػػػػر
القػػػػػانؾف الػػػػػذب كػػػػػاف كمػػػػػا يػػػػػزاؿ صػػػػػدرا رحبػػػػػا لكػػػػػل طالػػػػػب كعػػػػػدـ ادخػػػػػار  الجهػػػػػد كالشرػػػػػيحة فػػػػػي 

 سبيل اكساؿ السديرة العمسية .

اتؾجػػػػػػه بػػػػػػؾافر الذػػػػػػدر كالتقػػػػػػدير الػػػػػػى االسػػػػػػتاذ ) عمػػػػػػي حسػػػػػػزة جبػػػػػػر ( لسػػػػػػا ابػػػػػػدا  لػػػػػػي مػػػػػػؽ ك 
 الشرح كالدعؼ السعشؾب كلؼ يبخل  بدل ما يجعمشي عمى الظريق الرحيح .

اتقػػػػػػدـ بالذػػػػػػدر كالتقػػػػػػدير لسػػػػػػدير عػػػػػػاـ تر يػػػػػػة الديؾانيػػػػػػة كمعاكنػػػػػػه االدارب كمػػػػػػؾعفي نػػػػػػ بة ك 
قدػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػدير كمػػػػػػػػؾعفي التعمػػػػػػػػيؼ االهمػػػػػػػػي كاالجشبػػػػػػػػي كمدػػػػػػػػؤكؿ الذػػػػػػػػ بة القانؾنيػػػػػػػػة كمؾعفيهػػػػػػػػا ك 

التخظػػػػػػػيو التر ػػػػػػػؾب كمػػػػػػػؾعفي االنػػػػػػػراؼ التر ػػػػػػػؾب كاالخترػػػػػػػاص فػػػػػػػي مديريػػػػػػػة تر يػػػػػػػة الديؾانيػػػػػػػة 
العامػػػػة لمتعمػػػػيؼ العػػػػاـ كاالهمػػػػي كاالجشبػػػػي فػػػػي كزارة التر يػػػػة  ككػػػػذلػ قدػػػػؼ القانؾنيػػػػة فػػػػي السديريػػػػة

 لسا قدمؾ  لي مؽ السداعدة .

القادسػػػػػػية ، جامعػػػػػػة  –مدتبػػػػػػة كميػػػػػػة القػػػػػػانؾف  يػػػػػػرا اتقػػػػػػدـ بذػػػػػػدرب كامتشػػػػػػاني لسػػػػػػؾعفيكاخ   
القػػػػانؾف فػػػػي جامعػػػػا  العػػػػراؽ كاخػػػػص بالػػػػذكر ) جامعػػػػة الكؾفػػػػة  ا كلكػػػػل مػػػػؾعفي مداتػػػػب كميػػػػ
، كمػػػػػػػؾعفي  ةكػػػػػػػذلػ مػػػػػػػؾعفي مدتبػػػػػػػة الركجػػػػػػػة الحيدريػػػػػػػغػػػػػػػداد ( ك ، جامعػػػػػػػة بابػػػػػػػل ، جامعػػػػػػػة ب

مدتبػػػػة العتبػػػػػة الحدػػػػيشية ، لسػػػػػا قػػػػػدمؾ  لػػػػي مػػػػػؽ تدػػػػهيال  فػػػػػي الحرػػػػػؾؿ عمػػػػى السرػػػػػادر التػػػػػي 
 تخص البحل فجزآهؼ هللا عشي خير الجزاء.

                                                                                                              

 انببحث 
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 السلخص
الػػػػذب تعتسػػػػد عميػػػػه الػػػػدكؿ فػػػػي رقػػػػي كتقػػػػدـ مجتسعاتهػػػػا،  السػػػػاسإالتعمػػػػيؼ برػػػػؾرة عامػػػػة هػػػػؾ 

فعػػػػػػؽ طريػػػػػػق التعمػػػػػػيؼ تدػػػػػػتظيا السجتسعػػػػػػا  مؾاجهػػػػػػة التظػػػػػػؾرا  كالتؾصػػػػػػل الػػػػػػى حمػػػػػػؾؿ تسدشهػػػػػػا 
مػػػػػػؽ الدػػػػػػير فػػػػػػي مؾاكبػػػػػػة مػػػػػػا يؾاجههػػػػػػا ك التػػػػػػالي الؾصػػػػػػؾؿ الػػػػػػى مرػػػػػػافي الػػػػػػدكؿ كالسجتسعػػػػػػا  

جهػػػػػػػه مػػػػػػػؽ الستقدمػػػػػػػة، فػػػػػػػالسجتسا السػػػػػػػتعمؼ هػػػػػػػؾ مجتسػػػػػػػا متدػػػػػػػامح كيعسػػػػػػػل عمػػػػػػػى حػػػػػػػل مػػػػػػػا يؾا
ليهػػػػا فػػػػي مؾاجهػػػػة تظػػػػؾرا  إر كيبتعػػػػد عػػػػؽ العشػػػػج كؾسػػػػيمة يمتجػػػػأ مرػػػػاعب عػػػػؽ طريػػػػق الحػػػػؾا

ف الظمػػػػػب عمػػػػػى التعمػػػػػيؼ تزايػػػػػد برػػػػػؾرة كبيػػػػػرة جػػػػػدا مػػػػػؽ أخيػػػػػرة نجػػػػػد فػػػػػي الدػػػػػشؾا  األ اذالحيػػػػػاة، 
خدمػػػػػػة تقػػػػػػدمها الدكلػػػػػػة  بؾصػػػػػػفهاالفػػػػػػراد مسػػػػػػا جعػػػػػػل الػػػػػػدكؿ تؾاجػػػػػػه صػػػػػػعؾ ة فػػػػػػي تقػػػػػػديؼ التعمػػػػػػيؼ 

فػػػػػاالمؾاؿ التػػػػػي مػػػػؽ الحقػػػػػؾؽ الدسػػػػػتؾرية للفػػػػػراد،  د، كخاصػػػػػة كانػػػػػه يعػػػػػؼجسػػػػػيعه فػػػػراد السجتسػػػػػاال
اغمػػػػػػب الػػػػػػدكؿ لمتعمػػػػػػيؼ ال تتشاسػػػػػػب مػػػػػػا حجػػػػػػؼ الظمػػػػػػب عمػػػػػػى الخػػػػػػدما  التعميسيػػػػػػة،  تخررػػػػػػها
قمػػػػػة االبشيػػػػػة السدرسػػػػػية كخاصػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدكؿ الشاميػػػػػة كمشهػػػػػا العػػػػػراؽ، كر بػػػػػة الػػػػػدكؿ  فزػػػػػاًل عػػػػػؽ

كمتظػػػػػػؾرة كالعسػػػػػػل عمػػػػػػى مؾاكبػػػػػػة مػػػػػػا فػػػػػػي تقػػػػػػديؼ افزػػػػػػل الخػػػػػػدما  التعميسيػػػػػػة ك ظػػػػػػرؽ حديثػػػػػػة 
يحػػػػد  مػػػػؽ تظػػػػؾرا  عمػػػػى مدػػػػتؾا التعمػػػػيؼ، فهػػػػذ  االسػػػػبال كغيرهػػػػا جعمػػػػت الػػػػدكؿ تبحػػػػل عػػػػؽ 
كسػػػػػائل تدػػػػػاعدها فػػػػػي مؾاجهػػػػػة الرػػػػػعؾ ا  التػػػػػي تعػػػػػاني مشهػػػػػا فػػػػػي تقػػػػػديؼ الخػػػػػدما  التعميسيػػػػػة 

ع الخػػػػػػاص فػػػػػػي اقامػػػػػػة مؤسدػػػػػػا  ألفػػػػػػراد السجتسػػػػػػا، كمػػػػػػؽ هػػػػػػذ  الؾسػػػػػػائل هػػػػػػي تذػػػػػػجيا القظػػػػػػا
هميػػػػػة تعسػػػػػل عمػػػػػى تقػػػػػديؼ الخػػػػػدما  التعميسيػػػػة للفػػػػػراد مقابػػػػػل اجػػػػػؾر يػػػػػتؼ اسػػػػػتيفاؤها مػػػػػؽ أ تر ؾيػػػػة 

السدػػػػػتفيديؽ مػػػػػػؽ هػػػػػػذ  الخػػػػػػدما ، كيدػػػػػؾف ذلػػػػػػػ تحػػػػػػت انػػػػػػراؼ كرقابػػػػػة الدكلػػػػػػة، كلخظػػػػػػؾرة هػػػػػػذا 
االمػػػػػر كمػػػػػؽ اجػػػػػل عػػػػػدـ انحػػػػػراؼ هػػػػػذ  السؤسدػػػػػا  عػػػػػؽ الهػػػػػدؼ الػػػػػذب مػػػػػؽ اجمػػػػػه تػػػػػؼ تأسيدػػػػػها 

ازداد عػػػػػدد السؤسدػػػػػا  التر ؾيػػػػػة االهميػػػػػة  اذيػػػػػرة كتذػػػػػجيا انتذػػػػػارها كخاصػػػػػة فػػػػػي الدػػػػػشؾا  االخ
جػػػػػػػدا، مسػػػػػػػا يتظمػػػػػػػب اف تقابػػػػػػػل هػػػػػػػذا التؾسػػػػػػػا رقابػػػػػػػة فعالػػػػػػػة قبػػػػػػػل االدارة عمػػػػػػػى  برػػػػػػػؾرة كاسػػػػػػػعة

 مخرجا  التعميؼ .

كاسػػػػػتشادا لسػػػػػا تقػػػػػدـ كلشػػػػػدرة عػػػػػدد البػػػػػاحثيؽ فػػػػػي هػػػػػذا السؾجػػػػػؾع كقمػػػػػة عػػػػػدد السرػػػػػادر     
قابػػػػػػة االداريػػػػػػة عمػػػػػػى التعمػػػػػػيؼ التر ػػػػػػؾب دفعتشػػػػػػا الختيػػػػػػار هػػػػػػذا السؾجػػػػػػؾع لبيػػػػػػاف مػػػػػػدا فاعميػػػػػػة الر 

االهمػػػػي، كمػػػػا هػػػػؾ نظػػػػاؽ هػػػػذ  الرقابػػػػة ، كالجهػػػػا  التػػػػي لهػػػػا الحػػػػق فػػػػي رقابػػػػة هػػػػذ  السؤسدػػػػا  
، كالعقؾ ػػػػػػػػػا  التػػػػػػػػػي يسدػػػػػػػػػؽ فرجػػػػػػػػػها عمػػػػػػػػػى السؤسدػػػػػػػػػا  التر ؾيػػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػػى كؾادرهػػػػػػػػػا االداريػػػػػػػػػة 

 كالتعميسية كجسانا  مذرك ية اعساؿ االدارة تجا  السؤسدا  التر ؾية االهمية.

بيشػػػػػا فػػػػػي ألسْبحػػػػػل  اذفقػػػػػد قسشػػػػػا بتقدػػػػػيؼ هػػػػػذ  الرسػػػػػالة الػػػػػى فْرػػػػػِميؽ كمْبِحػػػػػل ِتْسهيػػػػػدب،     
كؿ فػػػػػػي الفرػػػػػػػل األ التسِهيػػػػػػدب ألتعريػػػػػػال بالرقابػػػػػػه االداريػػػػػػة عمػػػػػػػى ألتعمػػػػػػيؼ التر ػػػػػػؾب االهمػػػػػػي، ك
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احدػػػػاـ الرقابػػػػة االداريػػػػة عمػػػػى التعمػػػػيؼ التر ػػػػؾب االهمػػػػي، ككجػػػػحشا فػػػػي الفرػػػػل الثػػػػاني العقؾ ػػػػا  
 مى التعميؼ التر ؾب االهمي كجسانا  مذركعيتها.السفركجة ع

ك عػػػػػدها تؾصػػػػػمشا لسجسؾعػػػػػة مػػػػػؽ الشتػػػػػائب كالسقترحػػػػػا  التػػػػػي ترػػػػػب اغمبهػػػػػا فػػػػػي تعػػػػػديل     
، لشجعػػػػػػػل مػػػػػػػؽ رقابػػػػػػػة االدارة عمػػػػػػػى ٖٕٔٓ( لدػػػػػػػشة ٘نغػػػػػػػاـ التعمػػػػػػػيؼ االهمػػػػػػػي كاالجشبػػػػػػػي رقػػػػػػػؼ )

االهمػػػػػػي مػػػػػػا التعمػػػػػػيؼ ؼ التعمػػػػػػيؼ االهمػػػػػػي رقابػػػػػػة ذا  فاعميػػػػػػة كغيػػػػػػر تقميديػػػػػػة ، كاف يدػػػػػػاهؼ التعمػػػػػػي
 رتقاء بسدتؾا التعميؼ كتقديؼ افزل الخدما  التعميسية.االحدؾمي في ا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 السقدمة 

ف ذلػ أال إهذا الكؾف ككل نيء مدخر لخدمته، في  االنداف هؾ السحؾر الرئيس يعد     
ما هؾ مؾجؾد حؾله،  كاستثسارغير ذب فائدة اف لؼ يدؽ االنداف متعمؼ كله القدرة عمى استيعال 

االمؼ كتقدمها فاألمه الستعمسة  كلمتعميؼ يرجا الفزل في تظؾر ،الساس في كل نيءإفالتعميؼ هؾ 
ف مؽ العالؼ فسؽ خالله مهسة في كل مدا ةالعدؿ كنبذ الجهل، فممتعميؼ مدانقامة ألى إمة تهدؼ  أ

ؾ يعظي السعشى لؾجؾد االنداف، نداف اف يتخذ القرارا  الرحيحة كالرائبة، فهايدتظيا ا
عرب كل  يعد، فالتعميؼ يزاً إهؾ عديؼ الفائدة لشفده كلسجتسعه فعاؿ الغير ك فاانداف الخامل 

امة كركؽ مؽ اركاف تظؾر اب دكلة فالدكلة التي تدعى الى تظؾير نفدها كتقدمها ال بد لها اف 
نياء السادية فهؾ يحتاج الى االنياء لى االإحاجته  فزاًل عؽتهتؼ بالتعميؼ، فاألنداف لكي ي يش 

ال مداف لمكدالى  إذهؼ هذ  االنياء التعميؼ، فالحياة هي مزيب مؽ العمؼ كالعسل أ كمؽ  ،السعشؾية
التعميؼ مؽ االنذظة االندانية التي تكمج الدكلة نفقا  عالية جدا الى درجه اصبحت  يعدفيها، ك 

التقدـ العمسي كالتكشؾلؾجي كمؾاكبة التظؾرا ،  العديد مؽ الدكؿ لؾحدها غير قادرة عمى مؾاجهة
مهؼ كفعاؿ في مذاركة الدكلة عؽ طريق تقديؼ  بعسلمسا دفا لغهؾر القظاع الخاص ك يامه 

هسية كبيرة  إذ بدأ كليدًا ك في عهؾد أ همي في العراؽ التعميسية، كلمتعميؼ التر ؾب األ الخدما 
ؾامل متعددة ساعد  عمى ذلػ مشها عامل الكثافة مشررمة فهؾ قد بدأ باالنتذار في عل تؾافر ع

في استيعال الحاجة  برؾرة جديةبأف تفكر  ،الددانية التي فرجت أ باًء عمى االدارة التر ؾية
لى التعميؼ التر ؾب، ككذلػ لسا يذدمه مؽ آفاؽ استثسارية تتجه لتؾسيا كمذاركة قظاع خاص في إ

 ،مذركعا استثساريا عمى خالؼ ما كاف عميه سابقا بعد العسل التر ؾب، كيشغر الى التعميؼ حديثا 
ككاف صاحب الساؿ يشفق ماله عمى التعميؼ  ،كاف الجانب الخيرب هؾ الظاغي في هذا االمر إذ

دكف اف يشغر الى مردكد مالي له، ك مؽ هشا فإف هذ  السبررا  ك غيرها تدتدعي التدخل مؽ 
ة عمى السخرجا  التعميسية الشانئة عشها بسا يتؾافق الرقاب بؾاسظةاالدارة  عسلالتذريعي لتفعيل 

 ما الدياسة العامة في الدكلة .

 هسية الدراسة وسبب اختيار السهضهعأ

االهمي يؤدب بشؾ يه الحدؾمي ك ية الرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب معااف نجاح كف   
اف لمرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب  فزاًل عؽالى نجاح التعميؼ في العراؽ برؾرة عامة 

ال كهؾ إخرج عؽ الهدؼ الذب انذأ مؽ اجمه في جعل هذا الشسو مؽ التعميؼ ال ي عسلاالهمي 
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تظؾير التعميؼ كرفد  بالظرؽ الحديثة كالستظؾرة ، كالعسل عمى مداندة التعميؼ الحدؾمي في تقديؼ 
داة الستغالؿ حاجة إكاال يدؾف هذا الشؾع مؽ التعميؼ افزل الخدما  التعميسية ألفراد السجتسا ، 

ف تقدـ افزل أابشاءهؼ في مؤسدا  تر ؾية يفترض كلياء االمؾر في تعميؼ إاجة افراد السجتسا كح
الذب  العسلهسية الرقابة االدارية ك أ مؽ  كعمى الرغؼالخدما  التعميسية التي تسيزها عؽ غيرها، 

ف الدراسا  لؼ تتشاكلها كلؼ تبيؽ كاقا هذ  أال إية االهمية، ذاط السؤسدا  التر ؾ عمى ن تؤديه
الرقابة كمدا فعاليتها عمى هذا الجانب السهؼ مؽ التعميؼ ، مسا دفعشا الختيار هذا السؾجؾع لدد 

 هذ  الثغرة .

 اشكالية الدراسة 

ه حمنتيجة لتؾسا االستثسار في قظاع التعميؼ كانتذار التعميؼ االهمي في مختمج مرا   
، عمى نظاؽ كاسا ك رؾرة كبيرة جدا، كاختالؼ "رياض أطفاؿ، كتعميؼ أبتدائي، ك تعميؼ ثانؾب"

الخدما  التعميسية التي تقدـ مؽ هذ  السؤسدا  ، كمدا قدرتها عمى استيعال الظمبة، كاالجؾر 
 ، التي يتؼ استيفاؤها مشهؼ ، كمدا كفاءة الكادر االدارب كالتعميسي العامل في هذ  السؤسدا

مؽ خالؿ  السرجؾة كالتي تظسح لها،االهداؼ  اف الدكلة حققتهل  كيترتب عمى ما ذكر اعال 
يسدؽ صياغة اندالية الدراسة بسجسؾعة مؽ االسئمة  تذجيعها لهذا الشؾع مؽ التعميؼ ، كعميه

 -كتتسثل باالتي :

الشؾع مؽ التعميؼ كما ما كاقا التعميؼ االهمي قبل ألجاْمعي  في البمد متسثل بعدد طالل هذا  -ٔ
يتؼ استيفاء  مشهؼ مؽ مبالغ، كاالجؾر ألتي تدفا لمكؾادر االدارية كالتعميسية، كطبيعة السشاهب 

 التي تدرس كنغاـ الدراسة فيها ؟

 ما هؾ نظاؽ الرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمي ؟ -ٕ

 التعميؼ التر ؾب االهمي ؟ما هي رقابة السحافظ كالسديريا  العامة لمتر ية عمى مؤسدا   -ٖ

هل تدتظيا االدارة التدخل في تحديد االجؾر التي يتؼ استيفاؤها مؽ الظمبة ؟ كهل لإلدارة  -ٗ
الحق بالتدخل في االجؾر التي يتؼ دفعها لمكؾادر االدارية كالتعميسية كجعمها مقار ة لمركاتب 

 ألقرانهؼ في التعميؼ الحدؾمي ؟ تدفاالتي 

كفق خظة  يحد  التر ؾية االهمية ك مشح السؾافقة عمى انذاءهاهل انتذار السؤسدا   -5
 مدركسة ككفق ما تحتاجه السحافغة ؟
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 مشهج الدراسة 
لدراسػػػػػػػة كتحميػػػػػػػل نرػػػػػػػؾص  مػػػػػػػشهب التحميػػػػػػػل ألسقػػػػػػػارف  دراسػػػػػػػتشا هػػػػػػػذ سػػػػػػػُيعتسد فػػػػػػػي     

، ككػػػػػػػػػذلػ ٕٔٔٓلدػػػػػػػػػشة  ٕٕالقػػػػػػػػػانؾف الػػػػػػػػػؾاردة فػػػػػػػػػي "قػػػػػػػػػانؾف كزارة التر يػػػػػػػػػة العراقػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػؼ 
 ٖٕٔٓ( لدػػػػػػػػػػشة ٘الشرػػػػػػػػػػؾص الػػػػػػػػػػؾاردة فػػػػػػػػػػي نغػػػػػػػػػػاـ التعمػػػػػػػػػػيؼ االهمػػػػػػػػػػي كاالجشبػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػػؼ )

كالتعميسػػػػػػا  السمحقػػػػػػة بػػػػػػه"، بالسقارنػػػػػػة مػػػػػػا تذػػػػػػريعا  التعمػػػػػػيؼ االهمػػػػػػي فػػػػػػي كػػػػػػل مػػػػػػؽ االردف 
 .كمرر 

 هيكلية الدراسة  

الى َمبِحل تْسهيدب  قدؼمختمج جؾانبه  الدراسة ك يافلإلحاطه بالسؾجؾع محل    
خررشا  إذليها كالسقترحا ، إكخاتسه تتزسؽ الشتائب التي تؾصل  كؿ كثانيأكفرِميؽ 

السبحل التسهيدب لبياف التعريال بالرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمي كالفرل االكؿ 
سشخرره لبياف احداـ الرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمي، في حيؽ الفرل الثاني 

هي سشبيؽ فيه العقؾ ا  السفركجة عمى التعميؼ التر ؾب االهمي كجسانا  مذركعيتها، كنش
بحثشا بخاتسه تزسشت نتائب كالسقترحا  التي نرغب اف يؤخذ بها كذلػ مؽ اجل تظؾير 

 التعميؼ في العراؽ بسختمج جؾانبه الحدؾمي كاالهمي .
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 السبحث التسهيدي

 التعريف بالرقابة االدارية على التعليم التربهي االهلي

لتقدـ كرقي السجتسعا ، كهؾ جركرة مؽ جركريا  الحياة ،   ساسياً إ التعميؼ عامالً  يعد    
كعؽ طريق التعميؼ يشتذر العمؼ ك انتذار  يجعل  السجتسا  مؾاكبا لمتظؾرا  السختمفة. كنغرا 

مؽ الحقؾؽ الدستؾرية  عدتهكمشها العراؽ اهتساما بالغا به ك ألهسية التعميؼ فقد اهتست الدكؿ 
اغمب بمداف العالؼ كمشها  قترادية كاالجتسا ية التي حدثت فيلمسؾاطشيؽ كنتيجة لمتغييرا  اال

كمشها  ،كاالستسرار في تقديؼ الخدما  لمسؾاطشيؽ ،كالر بة في مؾاجهة هذ  التغييرا ، العراؽ
نذاء السؤسدا  إا االستثسار في التعميؼ عؽ طريق مسا دفعها الى تذجي ،الخدما  التعميسية

جؾر يتؼ استيفاؤها مؽ أكتقديؼ هذ  الخدما  مقابل  ،خاصهمية مؽ القظاع الالتر ؾية األ
 سشدرسلسا تقدـ  كاستشاداً  ،السدتفيديؽ مؽ هذ  الخدما  كيدؾف ذلػ تحت رقابة كانراؼ الدكلة

كالثاني سشخرره  ،كاساسه القانؾنيكؿ مفهؾـ التعميؼ التر ؾب االهمي األ ،هذا السبحل بسظمبيؽ
 .  كمدؾغاتها عمى التعميؼ التر ؾب االهمي الداريةإالرقابة   لبياف مفهؾـ

 ولالسطلب ال 
 هلي واساسه القانهنيمفههم التعليم التربهي اال

ف التعميؼ التر ؾب االهمي يقترل مؽ التعميؼ الحدؾمي مؽ ناحية فتح السدرسة في مؾعد إ   
ككذلػ اعتساد العظل بدء الدكاـ في السدارس الرسسية باستثشاء معاهد التقؾية كالتظؾير االهمية، 

 ،الرسسية كااللتزاـ بأنغسة االمتحانا  كمدػ الدجال  السظمؾ ة في السؤسدا  التعميسية الرسسية
كتدرس نفس  السشاهب  ،ليها الدجال  التي تشغؼ الحالة السالية لمسؤسدة التر ؾية االهميةإمزافًا 

الدراسية الرسسية السؾجؾدة في السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية عدا السشاهب التي تزاؼ في 
ف االختالؼ بيشهسا فقو مؽ ناحية جهة أ، ك (ٔ)السؤسدا  التر ؾية االهمية بسؾافقة كزارة التر ية 

ف مؾعفيها أك  ،الدكلةف الهيئا  التر ؾية الحدؾمية تؤسدها كتسؾلها أ إذ ،التأسيس كالتسؾيل
ما الهيئا  التر ؾية االهمية فهي تؤسس كتدار مؽ إ، عسؾميؾف  عفؾف كالعامميؽ فيها هؼ مؾ 

ف هذا االختالؼ ال يؤثر عمى خزؾع الهيئا  التر ؾية االهمية أال إانخاص القانؾف الخاص 
التعميؼ السداعدة  )رياض االطفاؿ كالتعميؼ االبتدائي كالتعميؼ االساسي كالتعميؼ الثانؾب كمعاهد

                                                           
السشذؾر في الؾقائا  ٖٕٔٓ( لدشة ٘همي كاالجشبي رقؼ )( مؽ نغاـ التعميؼ االٖٔ( ك)ٔٔيشغر السادة ) (ٔ)

 .ٕٗٔٓ/ٖ/ٕ( في ٖٛٓٗالعرا ية بالعدد )
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نراؼ كرقابة الدكلة كمؤسداتها ألى إ، (ٔ)كمدارس ذكب االحتياجا  الخاصة ( كالسهشية كالتثقيفية
ف الدكلة هي التي تسشح الترخيص كتتدخل في نؤكف هذ  الهيئا  ككذلػ بياف مشاهجها أ إذ

مرظمح متعدد كاف السرظمح الذب يظمق عمى التعميؼ التر ؾب االهمي  ،(ٕ)كاختراصاتها
يها في كشدا تدسية ، كاطمق عم(ٔ)، اك التعميؼ الخاص(ٖ)  فهشاؾ مؽ يدسيه التعميؼ االهميالتدسيا

                                                           
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘اكال ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٕيشغر السادة ) (ٔ)
كاالجشبية رس االهمية الخاص بسشح االجازة لتأسيس السدا ٕٗٔٓلدشة  ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ ٔجاء في السادة ) (ٕ)

يسشح كزير التر ية اجازة لتأسيس  مدرسة اهمية باقتراح مؽ مدير عاـ التعميؼ العاـ االهمي –) اكال في العراؽ
 كاالجشبي الى الجها  االتية :

الذخريا  السعشؾية العرا ية مثل الشقابا  كالجس يا  العمسية كالسؤسدا  االهمية ذا  الشفا العاـ السعترؼ - أ
 التي تشص انغستها الداخمية تحديدا عمى تأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية  .بها قانؾنا ك 

 العراقييؽ عمى اف تتؾفر فيهؼ الذركط االتية :- ل
 ( ثالثة انخاص .ٖاف ال يقل عددهؼ عؽ )-ٔ
اف يدؾف احدهؼ حاصال عمى نهادة جام ية اكلية عمى االقل كمؽ ذكب الخبرة كاالختراص كمؤهال تر ؾيا اك -ٕ

 ( خسس سشؾا  .٘اف يدؾف قد مارس التدريس في السدارس اك الجامعا  الحدؾمية مدة ال تقل عؽ )
 غير محدـؾ عميهؼ بجشاية اك جشحة مخمة بالذرؼ كغير مذسؾليؽ بإجراءا  السدائمة كالعدالة .-ٖ
 القدرة عمى الؾفاء بااللتزاما  السالية الالزمة لتأسيس السؤسدة التعميسية االهمية .-ٗ

يسشح كزير التر ية السؤسدا  االجشبية السشاعرة لمسؤسدا  السشرؾص عميها في الفقرة )أ( مؽ البشد)اكال ( –ثانيا 
( اجازة تأسيس مدرسة اجشبية بعد استحراؿ مؾافقة االجهزة االمشية السخترة ك سؾافقة لجشة كزارية ٔمؽ السادة )

زؾية مسثل مؽ كزارة الخارجية كمسثل مؽ احد االجهزة عميا تذدل لهذا الغرض تكؾف برئاسة كزير التر ية كع
 االمشية ال تقل درجتهسا الؾعيفية عؽ مدير عاـ (.

( تمتـز لسدارس االهمية بسا يأتي ( اكال : فتح السدرسة في السؾعد السحدد لبدء الدكاـ في ٜكاجاء في السادة )
 ؾما . ( ار عة عذر يٗٔالسدارس الحدؾمية اك بعد  بسدة ال تزيد عؽ )

 ثانيا : اعتساد العظل الرسسية السقررة في الدكلة .
 ثالثا : تظبيق تعميسا  التدجيل كالقبؾؿ التي تردرها كزارة التر ية اسؾة بالسدارس الحدؾمية .

 رابعا : اجراء التدريب كالتأهيل برؾرة مدتسرة لمسدرسيؽ كالسعمسيؽ كاالدارييؽ .
االمتحانية السظبقة في السدارس الحدؾمية السساثمة لها اذا كانت السدرسة خامدا : تظبيق االنغسة كالتعميسا  

 تدرس السشهاج الرسسي .
سادسا : عدـ فتح اك تغيير مرحمة التعميؼ اك السدتؾا الدراسي لمسدرسة اك التؾسا اك تغيير جشدها اك اسسها اك 

 االهمي كاالجشبي . االنتقاؿ الى مداف اخر اال بسؾفقة السديرية العامة لمتعميؼ العاـ
سابعا : مدػ الدجال  السظمؾ ة اسؾة بالسدارس الحدؾمية مزافا اليها الدجال  التي تشغؼ الحالة السالية 

 لمسدرسة .
 ثامشا : اف يدؾف لها مجمس ادارة كهيئة ادارية (

 .ٖٕٔٓ( لدشة  ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي في العراؽ رقؼ )( مؽ ٕيشغر السادة ) (ٖ)
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ف لمتعميؼ إ، كمهسا اختمفت التدسيا  ف(ٕ)ك تدار مؽ الذركا  العامة اك الخاصة مدارس الدستؾر
 ،كحديثة في التعميؼكادخاؿ طرؽ جديدة  ،هسية خاصة في تظؾر العمؼ كالسعرفةأ همي التر ؾب األ

كؿ ك ياف همي في الفرع األالسقرؾد بالتعميؼ التر ؾب األ نبيؽهسية سؾؼ كانظالقا مؽ هذ  األ
 ليه في الفرع الثاني إالتر ؾب االهمي كمبررا  المجؾء  االساس القانؾني العتساد التعميؼ

 ولالفرع ال 
 تعريف التعليم التربهي االهلي

ف الدكلة كعؽ طريق السبالغ الزخسة التي ترصدها اصالح التعميؼ ال يسدؽ اف إ     
يادة الكبيرة في اعداد الدداف كخاصة بعد الز جسيعها تتسدؽ مؽ الؾفاء بستظمبا  العسمية التعميسية 

نذاء أع الخاص في الجهؾد كالعسل عمى اسهاـ القظا كلمر الذب يتظمب اف تتكاتج األ
السؤسدا  التعميسية الخاصة ك السؾاصفا  التي تزعها كزارة التر ية، كتهدؼ الدكؿ مؽ تذجيا 
انتذار هذا الشؾع مؽ السؤسدا  التر ؾية الى التؾسا في دراسة المغا  االجشبية كاالرتقاء الشؾعي 

 كجياؿ، لسا هؾ مقرر مؽ مشاهب رسسية مؽ الجها  السخترة كتشذئة اال فزاًل عؽفي التعميؼ 
تدعى الدكؿ الى تظؾير التعميؼ كادخاؿ اساليب حديثة فيه كالعسل عمى رفا الكفاءة التعميسية، 

 ،كالً أمعشى التعميؼ التر ؾب االهمي  سشدرسكرفد سؾؽ العسل بالظاقا  العمسية ، كاستشادا لسا تقدـ 
 ك ياف التكييال القانؾني لمتعميؼ التر ؾب االهمي ثانيا .  

 التعليم التربهي االهلي : معشى والا أ

ال  إذمعشى كاسا كنامل  بعزهؼك الخاص كسا يدسيه أف معشى التعميؼ التر ؾب االهمي إ    
ال بد لشا مؽ  كمؽ ثسةالتعميؼ االهمي بعد  تعاريال  عرؼيسدؽ حرر  حررا د يقا نامال اذ 

ؽ تعريال  التعميؼ مثؼ بياف مؾقج السذرع العراقي ، االصظالحي ك ،الؾقؾؼ عمى السعشى المغؾب 
ف التعميؼ التر ؾب االهمي )الخاص ( يتكؾف مؽ ثال  كمسا  هي ) تعميؼ ، تر ؾب أاالهمي، ك سا 

ف السقرؾد بالتعميؼ أ إذ، مشفردةالسعشى المغؾب لكل كمسة  يأتي، اهمي اك خاص ( سشبيؽ فيسا 
عمؼ كيقاؿ تعمؼ الذيء تعميسا أ يقاؿ تعمؼ بسعشى  كف التعميؼ في المغة يأتي مؽ الفعل عمؼ أ ،لغةٍ 

                                                                                                                                                                      
( ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٔيشغر نص السادة ) (ٔ)

( مؽ ٗ٘ك السادة ). ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ( في ٜٔٛٚالسشذؾر في الجريدة الرسسية االردنية بالعدد )السعدؿ  ٕ٘ٔٓلدشة 
لسشذؾر بالجريدة الرسسية السررية ا السعدؿ )البال الدادس ( ٜٔٛٔلدشة  ٜٖٔقانؾف التعميؼ السررب رقؼ 

 .ٜٔٛٔأغدظس  ٕٓ( في ٖٗبالعدد )
   (2) Erika Shaker ,Charter Schools Expedite Privatization of Educationhttps : 
//www.policyalternatives.ca  صباحا ٕٗ:ٔٔالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٙتاريخ الزيارة  
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ـَ ااْلْسَساَء ُكًمَها )، كقؾله تعالى (ٔ) اقرأ باسؼ ر ػ الذب خمق * خمق  )، كقؾله تعالى (ٕ) (َعّمَؼ آَد
اما  (ٖ). (االنداف مؽ عمق * اقرأ كر ػ االكـر * الذب عمؼ بالقمؼ * عمؼ االنداف مالؼ يعمؼ 

، (ٗ)ل " ، رْ ى كليُه الؾلد كتعهدُ  بسا يغذيه كيؤدبهُ السقرؾد بالتر ية لغٍة "مادة ر ل ك ، ر ل 
يقاؿ اف فالف خاص لفالف اب مشفرد له  إذفي حيؽ يقرد بالخاص كهؾ نيء محدد عدس العاـ 

، كيقرد االهمي (ٙ)ك سيارة خاصة أء محدد عدده عاـ مثل مدرسة خاصة ، الخاص ني(٘)
الرجل عذيرته كذك قر ا  كالجسا اهمؾف كآهاؿ كاهالُف هل أ هل الدار ، ك أ رجل ك هل الأ " االهُل  ؛لغةٍ 
 ٛ.لى أهل مثل مدرسة اهميةإمشدؾل  ، كاف االهمية اسؼ مؤنل (ٚ)"

يظمق لفظ التعميؼ عادة "عمى الدراسة التي يتمقاها االفراد  إذما السعشى االصظالحي أ    
تعمسيؽ بحريمة معيشة مؽ تزكيد الس -ٔالشانئيؽ في السؤسدا  التعميسية كهي عسمية تهدؼ الى 

تاهيل الستعمسيؽ -ٖكعقميا اعداد الستعمسيؽ فكريا كاجتسا يا  -ٕالعمؼ كالسعرفة في مجاؿ معيؽ 
العسمية كذلػ عؽ طريق اكدابهؼ السهارا  السظمؾ ة كالسشاسبة لسسارسة حرفه اك مهشة لمحياة 
   (ٜ)معيشه ".

لمتعميؼ التر ؾب  مانعاً  جامعاً  هشاؾ تعريفاً لى الدراسا  العديدة لؼ نجد إعشد الرجؾع     
" الدياسة التي تهدؼ الى جعل التعميؼ خاصًا كليس حدؾميًا بسعشى ؛نهإب بعزهؼعرفه  إذاالهمي 

اف يدسح بأنذاء مدارس مسمؾكة ألفراد اك نركا  اك هيئا  غير حدؾمية ال يدؾف هدفها 
نذائها كاالستثسار إقترادب لمقائسيؽ عمى عائدها اال ف يدؾف لهاأاالساس التر ح كال يسشا هذا 

                                                           
 .ٕ٘ٗ، ص  ٖٜٛٔدار الرسالة ، الكؾيت ،   بؽ ابي بدر الرازب ، مختار الرحاح ،  (ٔ)
 (.ٖٔالقراف الكريؼ سؾرة البقرة آية ) (ٕ)
 (. ٘-ٔ)ا  القراف الكريؼ سؾرة العمق اي (ٖ)
د. فاركؽ عبدة فمية ك د احسد عبد الفتاح الزكي ، معجؼ كمرظمحا  التر ية لفغا كاصظالحا ، دار الؾفاء  (ٗ)

 .ٚٛ، ص  ٕٗٓٓمرر ،  –لدنيا الظباعة كالشذر ، االسدشدرية 
 .، بال الخاء ٜٚٚٔباعة ، بيرك  ، السعمؼ بظرس البدتاني ، محيو السحيو ، مؤسدة جؾاد لمظ (٘)
 السعجؼ العر ي االساسي ، السشغسة العر ية لمتر ية كالثقافة كالعمـؾ ، بال الخاء . (ٙ)
 .ٖٙٔابؽ مشزؾر ، لداف العرل ، دار السعارؼ ، ص  (ٚ)
/ تارٌخ https://www.almaany.comمعجم اللغة العربٌة المعاصر منشور على الموقع االلكترونً  8

 .م 6207الساعة  42/4/0204الزٌارة 
وٌعرف القاموس االمرٌكً التعلٌم الخاص بأنه " التعلٌم المقدم من مدرسة ابتدائٌة أو ثانوٌة تدٌرها وتدعمها 

 عامة "األفراد أو شركة ولٌس حكومة أو هٌئة 

American Heritage® Dictionary of the English Language, 5th Edition 
2011 Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 

، ٔد. مدحت ابؾ الشرر ، الخدمة االجتسا ية في السجاؿ السدرسي ، السجسؾعة العر ية لمتدريب كالشذر ، ط (ٜ)
 .ٕٕ، ص ٕٚٔٓمرر ،  –القاهرة 
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، عشد (ٔ)التي تقردها السدارس الحدؾمية "  نفدها ف تدتهدؼ هذ  السدارس االهداؼأفيها ك 
ف أبسعشى  ،التعميؼ الخاص مؽ جانب اقترادب عرؼعال  نجد انه أ االطالع عمى التعريال 

لغرض تقميل الشفقا  التي تشفقها  ؛( هؾسؤسدا  التر ؾية االهمية )الخاصةنذاء الإالغرض مؽ 
كهذا حدب كجهة نغرنا الستؾاجعة غير  ،ذركعا استثساريانها مسك  ،الدكلة عمى قظاع التعميؼ

مؽ   لؼ يدؽ هذا الهدؼ هؾ الجانب الؾحيد ألنذاء هذ  السؤسدا  كانسا الغرض السشذؾد إذ كاؼٍ 
كاحدا   ،خاؿ اساليب كطرؽ حديثةتظؾير كادمهمية يجب اف يدؾف لانذاء السؤسدا  التر ؾية األ

نه " كل مدرسة خاصة أك مشذأة غير حدؾمية تقـؾ إيه في مجاؿ التعميؼ. كعرؼ ايزا بطفرة نؾ 
اصال اك برفة فر ية بالتعميؼ اك باألعداد السهشي كالفشي قبل مرحمة التعميؼ الجامعي، مؽ اجل 

ا  كتؾجيه االسر القادرة عمى نفقمذاركة الدكلة في تقديؼ الخدما  التعميسية كتخفيال العبء 
ف التعميؼ الخاص هؾ فقو مؽ ألى إ نارأف هذا التعريال أ (ٕ).التعميؼ نحؾ السدارس الخاصة "

ك السداكاة بيؽ  ،قد خالج مبدأ تكافأ الفرص التعميسية مؽ ثسةسر السيدؾرة الحاؿ ك حق األ
"  ؛نهإكمشهؼ مؽ عرؼ التعميؼ الخاص ب. في الحرؾؿ عمى العمؼ كالسعرفة ،مختمج افراد السجتسا

ئج التي يقؾـ بها التعميؼ هؾ تعميؼ يسمػ مدارسه افراد اك هيئا  غير حدؾمية كيؤدب احد الؾعا
ك الفشي كلكشه يتقاجى مرركفا  مؽ التالميذ كيمتحق بذلػ التعميؼ مؽ يريدكف التعميؼ أالعاـ 

كلشا مالحغة بخرؾص هذا التعريال  ،(ٖ)عمى مدتؾا خاص ال يتحقق في السدارس السجانية "
دكف ذكر مؽ نه خص بالذكر السدارس فقو إذكر بخرؾص التعريال الدابق  فزاًل عؽ ما

السؤسدا  التعميسية األهمية االخرا كرياض االطفاؿ اك معاهد التعميؼ السداعدة كغيرها مؽ 
 .(ٗ)السؤسدا  االهمية التي تقدـ خدما  تعميسية 

هل اف السذرع العراقي بيؽ السقرؾد  ؛تداؤؿ في هذا الذأف كهؾسا تقدـ يثار كم     
مقارنة بالقؾانيؽ االخرا  بالتعميؼ االهمي )التعميؼ قبل الجامعي اك التعميؼ التر ؾب االهمي (

 ؟ كالقانؾف السررب كاالردني

السعدؿ )البال  ٜٔٛٔشة  ( لدٜٖٔنجد اف السذرع السررب في قانؾف التعميؼ رقؼ )     
ذ عرؼ التعميؼ الخاص بالشص عمى " تعتبر مدرسة خاصة كل مشذأة غير حدؾمية إس( الداد

                                                           
، ة االسراء لمظبا كالشذر كالتؾزيا، دار كمدتب ٔرؤية مدتقبمية ، ط –د. نبيل سعد خميل ، خرخرة التعميؼ  (ٔ)

 .  ٖٔ، صٕٙٓٓمرر ، -، طشظا كالتؾزيا
دراسة  –د. مرظفى الديد دبؾس ، تثسيؽ خدما  الدكلة في اطار ما يقدمه السرفق العاـ مؽ خدما   (ٕ)

 .ٕٔٗ،  ٜٕٔٓ،  ٔطتحميمية ، السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، 
 .ٕٔٔد. فاركؽ عبد فمية ك د احسد عبد الفتاح الزكي ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕالسادة ) (ٗ)
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تقؾـ اصال اك برفة فر ية بالتعميؼ اك االعداد السهشي كالفشي قبل مرحمة التعميؼ الجامعي، كال 
 تعتبر مدرسة خاصة :

 دكر الحزانة التي تذرؼ عميها كزارة العسل كالذؤكف االجتسا ية . -ٔ
شذئها الهيئا  االجشبية التي يقترر التعميؼ فيها عمى غير السررييؽ مؽ السدارس التي ت -ٕ

 جانب .ي كالقشرمي االجشبي كغيرهؼ مؽ األابشاء العامميؽ في الدمكيؽ الدبمؾماس

السراكز اك السعاهد الثقافية التي تشذئها دكلة اجشبية اك هيئة دكلية استشادا التفا ية ثقافية ما 
ككذلػ  (ٔ)يشص فيها عمى معاممة خاصة لهذ  السراكز اك السعاهد ".جسهؾرية مرر العر ية ، 

السذرع االردني بيؽ السقرؾد بالسؤسدا  التعميسية الخاصة كذلػ بأنها " كل مؤسدة تعميسية 
في السؤسدا  التعميسية  غير حدؾمية مرخرة تظبق السشاهب كالكتال السدرسي السقرر

كعرؼ السذرع الدؾرب السؤسدا  التعميسية الخاصة بأنها " كل مؤسدة تعميسية  (ٕ)،"الحدؾمية
غير حدؾمية قظاع خاص كتذسل رياض االطفاؿ كالتعميؼ االساسي كالتعميؼ الثانؾب العاـ كالتعميؼ 

  (ٖ)الذرعي كالسخابر المغؾية كمدارس ذكب االحتياجا  الخاصة ".

االطالع عمى القؾانيؽ كاالنغسة الشافذة الخاصة بالتعميؼ عشد ف السذرع العراقيفيسا يخص اما 
ككذلػ نغاـ التعميؼ  ٕٔٔٓلدشة  ٕٕاالهمي قبل الجامعي كمشها قانؾف كزارة التر ية الشافذ رقؼ 

الشافذ كالتعميسا  السمحقة به لؼ تذر الى تعريال مانا   ٖٕٔٓ( لدشة ٘االهمي كاالجشبي رقؼ )
 (ٗ).تر ؾب االهميجاما حؾؿ السقرؾد بالتعميؼ ال

                                                           
 ٜٔٛٔلدشة  ٜٖٔلتعميؼ السررب رقؼ مؽ قانؾف ا الدادس )التعميؼ الخاص بسرركفا ( البال( ٗ٘السادة ) (ٔ)

 السعدؿ .
السشذؾر بالجريدة الرسسية االردنية بالعدد  السعدؿ ٜٜٗٔ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني لدشة ٕالسادة ) (ٕ)
 . ٜٜٗٔ/ٗ/ٕ( في ٜٖٛ٘)
 حؾؿ تشغيؼ السؤسدا  التعميسية ٕٗٓٓلدشة  ٘٘رقؼ التشفيذية لمسرسـؾ التذريعي  ( مؽ التعميسا ٔالسادة ) (ٖ)

في الجسهؾرية العر ية الدؾرية . عمسا بأف السقرؾد بالسخبر المغؾب الؾارد في الخاصة لمتعميؼ ما قبل الجامعي 
( مؽ التعميسا  التشفيذية لتفدر السرسـؾ التذريعي اعال  بأنه )السؤسدة ٔالتعريال اعال  كحدب نص السادة )

ية غير السحمية ، اك السؾاد التعميسية مؽ خالؿ دكرا  ال التعميسية الخاصة التي تقيؼ دكرا  لتعميؼ المغا  االجشب
 تتجاكز مدة كل مشها ستة انهر ( .

ك  ٕٔٔٓ/ٜ/ٜٔ( في ٜٕٓٗالسشذؾر بالؾقائا العرا ية بالعدد ) ٕٔٔٓلدشة  ٕٕيشغر قانؾف كزارة التر ية رقؼ  (ٗ)
عرؼ  السذرع العراقي قد افعلما  ه  .ك كالتعميسا  السمحقة ب ٖٕٔٓ( لدشة ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

السدارس أك السعاهد االهمية إذ عرفها في القانؾف السمغى كلؼ يعرفها في القؾانيؽ الشافذة  ففي السادة االكلى مؽ 
السمغى بيؽ السقرؾد بالسعهد اك السدرسة االهمية كذلػ  ٜٛٙٔ( لدشة ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
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نه ) كل مؤسدة غير حدؾمية تقؾـ بأب نؾع مؽ إهمي بيسدؽ تعريال التعميؼ التر ؾب األ 
ب ك الفشي مقابل اجؾر معيشة تفرض عمى الظالب الذأك العاـ أنؾاع التعميؼ قبل الجامعي الخاص ا

، كيدؾف مؽ نأف هذ  السؤسدا  تظؾير التعميؼ أك بدكف اجر يريد االنزساـ الى هذا التعميؼ
يدؾف تحت انراؼ جهة حدؾمية كادخاؿ اساليب جديدة غير مؾجؾدة في التعميؼ الحدؾمي ، كاف 

 (.مخترة

 ثانيا : التكييف القانهني للتعليم التربهي االهلي

مؽ اصعب كاعقد االمؾر التي تؾاجه البحل القانؾني هي تكييال كجا معيؽ مؽ  لعل   
االكجاع القانؾنية، ككسا ذكرنا سابقا بأف السؤسدا  التر ؾية االهمية تقؾـ بتقديؼ خدمة عامة 
 للفراد كهي خدمة التعميؼ كمداعدة الدكلة في تظؾير كادارة مرفق التعميؼ، كعشد الرجؾع الى

نذاء السؤسدا  التر ؾية إف االنخاص الذيؽ يحق لهؼ أب كاالردني كالعراقي نجد ف السرر القانؾ 
السررب يسشا عمى الذخص  انخاص معشؾية  ففي القانؾف  أكما انخاص طبي ية أ ،هميةاأل

ف يدؾف صاحب السدرسة الخاصة نخرا اعتباريا أف يدؾف صاحب مدرسة خاصة ك أالظبيعي 
نذاء السؤسدا  التر ؾية إف االنخاص الذيؽ يحق لهؼ أنجد  إذما في االردف كالعراؽ أ، (ٔ)فقو 
همية هؼ االنخاص الظبي ية كالسعشؾية عمى حد سؾاء كهذا ما انار اليه نغاـ تأسيس األ

، (ٕ)السعدؿ  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔالسؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )كترخيص 
 ٕٗٔٓ( لدشة ٔك تعميسا  ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ ) راقيالع نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبيككذلػ 

 ٕٗٔٓ( لدشة ٕالخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية كتعميسا  رقؼ )
الخاصة بسشح  ٕٗٔٓ( لدشة ٖالخاصة بسشح االجازة لتأسيس السعاهد االهمية كتعميسا  رقؼ )

 .(ٖ)اجازة تأسيس رياض االطفاؿ االهمية 

كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في هذا الردد هؾ هل تتستا السؤسدا  التر ؾية االهمية 
 بالذخرية السعشؾية ؟ 

                                                                                                                                                                      

سؤسدة التي يشذؤها مؾاطشؾف عراقيؾف كتدار مؽ قبمهؼ كتدتسد بالشص عمى " يقرد بالسعهد اك السدرسة االهمية ال
( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي ٔالسادة )يشغر  ماليتها مؽ جها  عرا ية اهمية اك حدؾمية اك مؽ كمتيهسا "

 السمغي . ٜٛٙٔ( لدشة ٘رقؼ )
رط في صاحب السدرسة السعدؿ ) يذت ٜٔٛٔلدشة  ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ ٛ٘السادة ) (ٔ)

 اف يدؾف نخرا اعتباريا متستعا بجشدية جسهؾرية مرر العر ية .....................( . –الخاصة ما يأتي 
( لدشة ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٕيشغر السادة ) (ٕ

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ
 . ٖٕٔٓ( لدشة  ٘التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )( مؽ نغاـ ٖالسادة ) (ٖ)
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النخاص تدتهدؼ " مجسؾعة مؽ ا ؛ف السقرؾد بالذخرية السعشؾية هيأمعمؾـ فكسا هؾ 
ك مجسؾعة مؽ االمؾاؿ تخرص لتحقيق غرض معيؽ، كيعترؼ القانؾف أتحقيق غرض مذترؾ، 

هال الكتدال الحقؾؽ كااللتزاـ أ لقانؾنية السقررة للفراد فتربح لسجسؾعة بالذخرية الهذ  ا
 (ٔ)بالؾاجبا  كيشغر اليها كدتمة مجردة عؽ االنخاص االدمييؽ اك العشاصر السالية السدؾنة لها "

، (ٕ)"بأنها مركز لمسرالح السحسية قزائيا "  ؛قريراً  تعريفاً  يزاً إكتعرؼ الذخرية السعشؾية 
لى االنخاص السعشؾية كهي كل مؽ " أ إنار أنه إالى القانؾف السدني العراقي نجد كعشد الرجؾع 

الدكلة . ل االدارا  كالسشذأة العامة التي يسشحها القانؾف نخرية معشؾية مدتقمة عؽ  –
االلؾية كالبمديا  كالقرا التي يسشحها القانؾف  -نخرية الدكلة  بالذركط التي يحددها . ج

الذركا  التجارية كالسدنية اال ما  –االكقاؼ . ك  –ة معشؾية بالذركط التي يحددها . ق نخري
 –نؾف . ح الجس يا  السؤسدة كفقا للحداـ السقررة في القا -استثشي مشها بشص في القانؾف . ز

ما بخرؾص أ، (ٖ)ك االمؾاؿ يسشحها القانؾف نخريه معشؾية " أكل مجسؾعة مؽ االنخاص 
 -تي :فرها في الذخص السعشؾب تتسثل باألالؾاجب تؾ الذركط 

ب ف تكؾف هشاؾ مرالح مدتقمة عؽ مرالح االنخاص السدؾنيؽ لهذا الذخص السعشؾ إ -ٔ
 ف تكؾف مذركعه كمسدشه كمعيشة .أكهذ  السرالح يجب 

ف تكؾف هشاؾ ارادة تتؾلى ادارة هذ  السرالح كتشغيسها في جؾء ما يحدد  الشغاـ إ -ٕ
  (ٗ)لذخص السعشؾب. القانؾني لهذا ا

السذرع السررب نجد انه حرر تأسيس السدارس  كاستشادا لسا تقدـ كعشد الرجؾع الى       
ما بالشدبة لمسدارس الخاصة التي انذئها أ ،دكف الظبيعيمؽ الخاصة بالذخص االعتبارب 

السعدؿ  فتبقى  ٜٔٛٔ( لدشةٜٖٔانخاص طبيعييؽ قبل نفاذ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )
 (٘)عمى حالها كتدتسر بالعسل ماداـ مؤسدها عمى قيد الحياة .

                                                           
د. عمي   بدير ك د مهدب ياسيؽ الدالمي كد عراـ عبد الؾهال البرزنجي ، مبادئ كاحداـ القانؾف  (ٔ)

 . ٕٛاالدارب ، العاتػ لرشاعة الكتب ، القاهرة ، ص 
صدار االكؿ ، الدار العمسية لمشذر ، االٔد.   جساؿ مظمق الذنيبا  ، الؾجيز في القانؾف االدارب ، ط (ٕ)

 .  ٜٗ، ص  ٖٕٓٓكالتؾزيا كدار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، 
( ٖ٘ٔٓالسشذؾر في الؾقائا العرا ية بالعدد )ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗ( مؽ القانؾف السدني العراقي  رقؼ )ٚٗالسادة ) (ٖ)

 .ٜٔ٘ٔ/ٜ/ٛفي 
 . ٚٛد. عمي   بدير كاخركف ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
السعدؿ التي تشص عمى )يذترط في  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٛ٘السادة ) (٘)

 صاحب السدرسة الخاصة ما يأتي :  
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فالسذرع االردني سسح  خالؼ السذرع السررب  االردني كالعراقي يؽالسذرع اما         
، كالسذرع (ٔ)للنخاص السعشؾية كالظبي ية عمى حد سؾاء انذاء السؤسدا  التعميسية الخاصة 

نجد اف الجها  التي يحق لها  ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ )العراقي في  نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي 
تأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية هي الشقابا  كالجس يا  العمسية كالسؤسدا  االهمية ذا  

السؤسدا  يس مثل هذ  التي تشص انغستها الداخمية عمى تأس ا العاـ السعترؼ بها قانؾناالشف
 .(ٕ)االنخاص الظبيعييؽ  فزاًل عؽ

ف السؤسدا  التر ؾية االهمية بذاتها ال تتستا بالذخرية سابقًا؛ أيفهؼ مسا ذكر       
ف هشاؾ انخاصا معشؾية قد خؾلها القانؾف أذا نص القانؾف عمى ذلػ، ك إال إ ،السعشؾية السدتقمة

الذخرية السعشؾية لمشقابا  كالجس يا  السخؾلة تأسيس السؤسدا  التر ؾية االهمية اب بسعشى اف 
 فالسؤسدا  مؽ ثسةي تدخل في ميداف التعميؼ ك بتأسيس السؤسدا  التر ؾية االهمية هي الت

هذ  الجس يا  كالشقابا  تكؾف نخريتها السعشؾية مستزجة ما  التر ؾية االهمية السشذأة مؽ
لقزاء فتقاـ ، كفي حالة كجؾد نزاع اماـ اك الجس ية التي تؤسدها أالذخرية السعشؾية لمشقابة 

ك الشقابة السشذأة لهذ  السؤسدا ، كالدؤاؿ الذب يثار هشا اذا كانت أالدعؾا عمى الجس ية 
ك الجس ية التي تشذئها فسا هي أالهمية مستزجة ما نخرية الشقابة نخرية السؤسدا  التر ؾية ا

نخاص الظبيعييؽ ؟ عشد الرجؾع الى اال لتر ؾية األهمية التي تؤسس مؽنخرية السؤسدا  ا
( ٓٗككذلػ القانؾف السدني العراقي رقؼ ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

                                                                                                                                                                      

 اف يدؾف نخرا اعتباريا متستعا بجشدية جسهؾرية مرر العر ية .  -
اف يدؾف قادرا عمى الؾفاء بالتزاما  السدرسة السالية كفقا لمذركط االخرا التي يردر بها قرار مؽ كزير  -

 التعميؼ . 
عمى انه بالشدبة لمسدارس القائسة كقت صدكر هذا القانؾف كال يسمكها انخاص اعتباريؾف تعتبر مرخرا لها 

 بالعسل طؾاؿ مدة بقاء صاحبها عمى قيد الحياة ( .
( لدشة ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٕلسادة )ا (ٔ)

السعدؿ تشص عمى ) يدؾف لمكمسا  كال بارا  التالية حيثسا كرد  في هذا الشغاـ السعاني السخررة لها  ٕ٘ٔٓ
 ادنا  مالؼ تدؿ القريشة عمى غير ذلػ :
 ي اك السعشؾب الذب يسمػ السؤسدة .......... السؤسس : الذخص الظبيع

 التأسيس : انذاء السؤسدة اك تؾسيعها كفقا ألحداـ هذا الشغاـ كالتعميسا  الرادرة بسقتزا  ...........(.
التي تشص عمى )اكال لؾزير التر ية  ٖٕٔٓ( لدشة  ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٖالسادة ) (ٕ)

يسية االهمية الى الجها   متعميؼ االهمي كاالجشبي مشح اجازة تأسيس السؤسدة التعمباقتراح مؽ السدير العاـ ل
الذخريا  السعشؾية العرا ية مثل الشقابا  كالجس يا  العمسية كالسؤسدا  االهمية ذا  الشفا العاـ  –أ  :االتية

العراقييؽ  -السعترؼ بها قانؾنا كالتي تشص انغستها الداخمية عمى تأسيس مثل هذ  السؤسدا  . ل
  .) ................... 
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ييؽ ال همية التي يؤسدها االنخاص الظبيعف السؤسدا  التر ؾية األأنجد  السعدؿ ٜٔ٘ٔلدشة 
اال انها يسدؽ اف تتستا بالذخرية  (ٔ)ذا نص القانؾف عمى ذلػ .أال إتتستا بالذخرية السعشؾية 

السعدؿ بأعتبارها نركا  انخاص  ٜٜٚٔ( لدشة ٕٔالسعشؾية باالستشاد الى قانؾف الذركا  رقؼ )
( مشه عمى "تكتدب ٕٕبعد استكساؿ االجراءا  التي يشص عميها هذا القانؾف، اذ نرت السادة )

 ."الذركة الذخرية السعشؾية مؽ تاريخ صدكر نهادة تأسيدها...
مشح السؤسدا  ، ك عد ٕ

هسها كجؾد نخص أ ترتب عمى ذلػ مجسؾعة مؽ الشتائب التر ؾية االهمية الذخرية القانؾنية ي
قانؾني جديد يختمج عؽ االنخاص الذيؽ قامؾا بتأسيده كتكؾف له اهمية القياـ بالتررفا  

مدتقل بذاته كله القانؾنية في الحدكد التي بيشها االساس القانؾني، ككذلػ كجؾد نخص معشؾب 
، كحدب (ٖ)ذمه مالية مدتقمة عؽ االنخاص الظبيعييؽ الذيؽ يؤلفؾنه اك يسارسؾف العسل باسسه

القؾاعد العامة يدؾف مدؤكال مدنيا عؽ االجرار التي تمحق بالغير بدبب االعساؿ الخاطئة التي 
كذلػ يدؾف ، ك (ٗ)ادارب  أـالسؤسدة سؾاء كاف كادر تعميسي  ترتكب مؽ العامميؽ في هذ 

 لمسؤسدة التر ؾية االهمية بعد مشحها الذخرية السعشؾية كحدب القؾاعد العامة الحق في التقاجي
 (٘)كانت مقامه مؽ قبمها جد الغير. أـسؾاء كانت الدعؾا مقامة عميها 

 ،ك عد اف بيشا امدانية تستا السؤسدة التر ؾية االهمية بالذخرية السعشؾية مؽ عدمه    
تكؾف  ،نتيجة كهي بأف السؤسدا  التر ؾية االهمية التي تشذئها الجس يا  كالشقابا  لىإكتؾصمشا 

دكف التي  ، مؽنخريتها السعشؾية مستزجة بالذخرية السعشؾية لمشقابة اك الجس ية التي تشذئها
انها يسدؽ اف تكتدب الذخرية السعشؾية باالستشاد ال إنخاص الظبيعييؽ اال ك تشذأ مؽ أتؤسس 
ؾف الذركا  الشافذ بأعتبارها نركا  انخاص بعد استكساؿ االجراءا  التي يشص عميها الى قان
هؼ الشتائب التي تترتب عمى مشح السؤسدة التر ؾية االهمية الذخرية السعشؾية، أ ك يشا  القانؾف،

ـ مؤسدا  خاصة أ  التر ؾية االهمية مؤسدا  عامة بقى لديشا سؤاؿ اخر كهؾ هل اف السؤسدا
 عاـ ؟ ذا  نفا 

                                                           
( مؽ ٚٗككذلػ السادة ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘االجشبي رقؼ )( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي ك ٖيشغر نص السادة ) (ٔ)

 . ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗالقانؾف السدني العراقي رقؼ )
 . المعدل 4116( لسنة 04( من قانون الشركات رقم )00و04و02و41و48و46و 41ٌنظر نص المواد ) 0

 . ٜٔد. عمي   بدير كاخركف ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 . ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗؽ القانؾف السدني العراقي رقؼ )( مٔ( ؼ)ٛٗيشغر نص السادة ) (ٗ)
 ( مؽ القانؾف السدني العراقي.٘( ؼ )ٛٗيشغر نص السادة ) (٘)
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سدة لإلجابة عمى هذا الدؤاؿ البد لشا مؽ بياف السقرؾد بدل مؽ السؤسدة العامة كالسؤ 
عرفت السؤسدة العامة في فرندا بأنها " نخص متخرص مؽ إذ  الخاصة ذا  الشفا العاـ ،

 (ٔ)انخاص القانؾف العاـ يتستا باالستقالؿ السالي كاالدارب ".

ك جس ية أ" هي كل مؤسدة  ؛اصة ذا  الشفا العاـالسقرؾد بالسؤسدا  الخ في حيؽ     
 (ٕ)تهدؼ الى تمبية احدا احتياجا  السجتسا ".

محدسة التسييز الفرندية  ة بيؽ هذيؽ الشؾعيؽ مؽ السؤسدا  نجد افبياف م يار التفرقكل   
بيؽ السؤسدا  العامة كالسؤسدا  ذا  الشفا العاـ كذلػ بقرارها  الجهة االكلى التي فرقتهي 

هي نخرا مؽ انخاص  كمؽ ثسةمؽ االدارة  االكلى جزءاً إذ عد  ، ٙ٘ٛٔ/ٖ/٘الرادر في 
الثانية هي مجسؾعا  خاصة كهي مؽ انخاص القانؾف الخاص، كتأثر  في حيؽالقانؾف العاـ، 

ف الفقه أال إ، ٕٙٛٔ/ٕ/ٕٔي القانؾف الرادر في السذرع الفرندي بهذا التفريق كقد اعتسد  ف
لى م يار حاسؼ لمتفرقة بيؽ هاتيؽ السؤسدتيؽ عمى الرغؼ مؽ إك االجتهاد لؼ يتؾصل أاالدارب 

                                                           
د. هياـ مركة ، القانؾف االدارب الخاص ، السؤسدة الجام ية لمدراسا  كالشذر كالتؾزيا ، بيرك  ، لبشاف ،  (ٔ)

 . ٜ٘، ص  ٕٕٓٓ
كعرفت كالسؤسدة العامة ايزا بأنها ) بارة عؽ مرمحة اك مجسؾعة مرالح عسؾمية ادارية اعترؼ لها الذارع 
بالذخرية السعشؾية دكف انتراط تحديد نذاطها بدائرة معيشة مؽ دكائر الدكلة عمى سبيل االلزاـ كسا في 

االدارب ، مظبعة الرابظة ، القانؾف  االنخاص االقميسية( د. عبد هللا اسساعيل البدتاني ، مذكرا  اكلية في
 .ٓٗ، ص  ٜٓ٘ٔ، بغداد

كعرفت ايزا بانها ) اسمؾل مؽ اساليب ادارة السرافق العامة ، كيتسيز هذا االسمؾل بدؾف السرفق يدار بؾاسظة 
ى هيئة عامة تتستا بشؾع مؽ االستقالؿ نتيجة مشح الذخرية السعشؾية لذلػ السرفق كذلػ لتدهيل تأدية كعيفته عم

عمي   بدير كاخركف ،  .اكسل كجه كهذا االستقالؿ يجعل مؽ السؤسدة العامة نؾعا مؽ الالمركزية السرفقية( د
 .ٜٚمردر سابق ، ص 

كتكيال السؤسدة العامة قانؾنا ) هي مرافق عامة كقراراتها قرارا  ادارية كعسالها مؾعفؾف عسؾميؾف كعقؾدها 
الدارب ( د. حامد الذريال ، مبادئ الفتاكا االدارية ، الجزء االكؿ ، دار ادارية اذا تؾفر  فيها اركاف العقد ا

 ٜ٘ٔ، ص  ٕٔٔٓالفكر الجامعي ، االسدشدرية ، 
 . ٖٙد. هياـ مركة ، مردر سابق ، ص  (ٕ)

كعرفت ايزا بانها )السؤسدا  التي يدؾف هدفها تحقيق نفا عاـ عمى الشحؾ الذب يقر  القانؾف ، حتى كاف كانت 
مة في تكؾيؽ التشغيؼ القانؾني ( ايساف حايال   ، حق مؤسدا  التعميؼ العالي االهمي في مداءلة غير داخ

، ٕٛٔٓية _ كمية القانؾف ، االساتذة العامميؽ لديها في العراؽ )دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجدتير ، جامعة القادس
)مؤسدة خاصة ذا  نفا عاـ ، كاف  يامه كاف التكييال القانؾني لمسؤسدة الخاصة ذا  الشفا العاـ هؾ .ٚٔص

حامد الذريال ، السردر قمة ال يجعل مشه مؤسدة عامة ( د.عمى مرفق عاـ كتستعها بالذخرية االعتبارية  مدت
 .ٜ٘ٔالدابق، ص 
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هؼ معايير التفرقة بيؽ السؤسدا  العامة أ  فافكاستشادا الى ما تقدـ  (ٔ)تعدد السعايير السبتكرة. 
 -تي :الكالتي تتسثل باذا  الشفا العاـ كالسؤسدا  الخاصة 

ك مؤسدة ذا  نفا أنها مؤسدة عامة أف مؤسدة معيشة بألى إقانؾف يذير اذا كجد نص  -ٔ
 عاـ فيجب العسل بهذا الشص كتظبيقه .

دة فاذا كانت هذ  اما في حالة  يال الشص فششغر الى الجهة التي قامت بتأسيس السؤس -ٕ
هذ  السؤسدة ذا  مشفعة عامة، اما اذا كانت هذ   عد ك الجس يا  أالجهة االفراد 

 الجهة هي الدكلة اك احدا الؾحدا  االدارية االخرا فهي مؤسدة عامة .
لسعرفة فيسا اذا كانت السؤسدة عامة اك  الدابقتيؽفي حالة عدـ التؾصل بالظريقتيؽ  -ٖ

المؾر فاف مؤسدة ذا  نفا عاـ، فششغر الى الجهة التي تكؾف بيدها الكمسة في تديير ا
كاف االفراد فهي مؤسدة ذا  نفا عاـ ، كاف كانت الدمظا  العامة فهي مؤسدة 

 (ٕ)عامة.
فزاًل عؽ لى السؤسدة إ االنزساـلػ طريقة م يار التستا بامتيازا  الدمظة العامة ككذ -ٗ

  (ٖ)الغرض الذب تتؾخا  السؤسدة.

االهمية هي مؤسدا  عامة اـ  كازاء ما ذكر ال بد لشا مؽ بياف هل اف السؤسدا  التر ؾية   
 ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗمؤسدا  خاصة ذا  نفا عاـ ؟ عشد الرجؾع الى القانؾف السدني العراقي رقؼ )

)السعدؿ ( كخاصة السؾاد التي نغست احداـ السؤسدا  الخاصة ذا  الشفا العاـ كمشها نص 
مرمحة عامة يجؾز  ( التي تشص عمى " السؤسدا  التي يقرد بها تحقيقٔ( الفقرة )ٙ٘السادة )

ككذلػ  (ٗ)بشاء عمى طمبها اف تعد مؽ السشافا العامة بسرسؾـ يردر بالسؾافقة عمى انغستها ".
عشد الرجؾع نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي كالتعميسا  السمحقة به نجد اف الجها  التي يدؾف لها 
الحق بتأسيس السؤسدا  التر ؾية االهمية هي االنخاص السعشؾية مثل الشقابا  كالجس يا  

الداخمية  العمسية كالسؤسدا  االهمية ذا  الشفا العاـ السعترؼ بها قانؾنا كالتي تشص انغستها
سا تقدـ نجد اف السذرع كم (٘)عمى تأسيس مثل هذ  السؤسدا  ككذلػ االنخاص الظبيعييؽ.

مة كال مؤسدا  همية ال مؤسدا  عاالسؤسدا  التر ؾية األ عد العراقي لؼ يشص صراحة عمى
                                                           

، مشذؾرا  الحمبي ٔالسؤسدة العامة كالخرخرة ، ط –د. كليد حيدر جابر ، طرؽ ادارة السرافق العامة  (ٔ)
 .ٜ٘ك ٚ٘،ص  ٜٕٓٓلبشاف ،  –يرك  الحقؾ ية ، ب

 .ٓٓٔد. عمي   بدير كاخركف ، السردر الدابق ، ص  (ٕ)
 .  ٜ٘د. كليد حيدر جابر ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 السعدؿ. ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗ( مؽ القانؾف السدني العراقي رقؼ )ٔ/ٙ٘يشغر نص السادة ) (ٗ)
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) ( مؽ نغاـٖثانيا ( كالسادة )/ٔيشغر نص السادة ) (٘)
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بها السؤسدا  الخاصة ذا  الشفا العاـ  تستازمسعايير التي ل نتيجةنه أال إخاصة ذا  نفا عاـ 
ف العقؾد التي تبرمها تخزا ألحداـ القانؾف الخاص كالسحاكؼ السدنية هي أيير كمؽ هذ  السعا

ف عسالها يرتبظؾف ما السؤسدة بعقؾد عسل أك  ،في فض نزاعاتها ما العامميؽ معهاالسخترة 
ف السدؤكليؽ عمى هذ  السؤسدا  ال يسمكؾف حق اصدار القرارا  االدارية بالسعشى أ فزاًل عؽ

مية هي مؤسدا  خاصة ذا  ف بعض السؤسدا  التر ؾية االهأ، نجد (ٔ)ني لهذ  القرارا القانؾ 
ـ معشؾييؽ أائها سؾاء كانؾا انخاصا طبيعييؽ ف القظاع الخاص هؾ مؽ قاـ بأنذأذ إنفا عاـ 

مؽ السؤسدا  التر ؾية  بعضف أيسية ألفراد السجتسا في حيؽ نجد تقؾـ بتقديؼ الخدما  التعم
مؽ انخاص  أكنذئتمؤسدا  خاصة ذا  نفا عاـ كخاصة تمػ التي  عدهاهمية ال يسدؽ األ

، هذا مؽ جانب كمؽ جانب اخر ال يسدؽ (ٕ)معشؾية عامة مثل الشقابا  كالجس يا  العمسية 
كؾف اجفاء هذ  الرفة يتؾقج  جسيعها هميةالسؤسدا  التر ؾية األاجفاء صفة الشفا العاـ عمى 

السؤسدا  كالذب يجب اف يدؾف تحقيق السرمحة العامة كتقديؼ الخدما  عمى الغرض مؽ هذ  
في حيؽ نجد اف الكثير مؽ السؤسدا  التر ؾية االهمية غرجها كافة فراد السجتسا التعميسية أل

 االساس هؾ تحقيق الر ح .

 الفرع الثاني
 االساس القانهني العتساد التعليم التربهي االهلي ومبررات اللجهء اليه

كخاصة في الدشؾا  االخيرة كذلػ  ،لقد تؾسعت مذاركة القظاع الخاص في التعميؼ   
ككذلػ السداهسة ما الدكلة في تقديؼ الخدما  ، د السمحؾظ في اعداد طالبي التعمؼلسؾاجهة التزاي

كماهي  ،التعميسية، كهذا يتظمب مشا بياف االساس القانؾني العتساد التعميؼ التر ؾب االهمي
 ،السبررا  التي دفعت الدكلة الى الدساح لمقظاع الخاص بالسداهسة بتقديؼ الخدما  التعميسية

في هذا الفرع بياف االساس لذلػ سشدرس  ،كذلػ عؽ طريق انذاء السؤسدا  التر ؾية االهمية
التعميؼ ك ياف مبررا  المجؾء الى  اكالً ، العتساد التعميؼ التر ؾب االهمي الدستؾرب كالتذريعي
 التر ؾب االهمي ثانيا .

                                                           
 .  ٓٓٔد. عمي   بدير كاخركف ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
تكتدب  –كالتي تشص عمى )أ  ٜٔٛٔلدشة  ٘٘( مؽ قانؾف الجس يا  العمسية رقؼ ٙيشغر نص السادة ) (ٕ)

لمجس ية اف تتسمػ االمؾاؿ كالعقارا  لتحقيق  –الجس ية الذخرية السعشؾية عشد تدجيمها لدا الؾزارة . ل 
 اغراجها (.
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: االساس الدستهري والتذريعي العتساد التعليم التربهي االهلي والا أ  

اب انه باامداف  ياـ القظاع الخاص  ؛ف التعميؼ يعد مؽ الحاجا  القابمة لمتجزئةإ    
همية كذلػ عؽ طريق انذاء السؤسدا  التر ؾية اال ،بسذاركة الدكلة في تقديؼ خدما  التعميؼ

هؾ الخدمة الؾحيدة التي نرت الدساتير عمى مجانيتها  ؛ف التعميؼأك بل الجامعي ( )التعميؼ ق
امي حتى نهاية السرحمة كالتعميؼ الز  ٓٓٓٓٓالسذرع السررب نص عمى " نجد ذ إ، (ٔ)صراحة
التعميسية ، ك ما يعادلها ، كتكفل الدكلة مجانيُة بسراحمه السختمفة في مؤسدا  الدكلة أالثانؾية 

عمى مجانية التعميؼ " التعميؼ االساسي  كالسذرع االردني نص ايزا (ٕ)،" ٓٓٓٓٓٓكفقا لمقانؾف  
ف الدستؾر أ، كفي العراؽ ايزا نجد  (ٖ)الزامي للردنييؽ كهؾ مجاني في مدارس الحدؾمة "

العراقي نص عمى " اكال : التعميؼ عامل اساس لتقدـ السجتسا كحق تكفمه الدكلة ، كهؾ الزامي في 
السرحمة االبتدائية ، كتكفل الدكلة مدافحة االمية . ثانيا : التعميؼ السجاني حق لكل العراقييؽ في 

 .(ٗ)"  ٓٓٓٓٓٓمختمج مراحمه .

نه بدبب ازدهار التعميؼ أال إ ،تهف االصل في التعميؼ مجانيأكاستشادا لسا تقدـ نجد     
 باؿ االهالي عمى الحاؽ ابشائهؼ في السؤسدا  التر ؾية االهمية ر بة مشهؼ في تمقي أالخاص ك 

عد قانؾنية نغست كمتظؾرة مسا دفا السذرع الى استحدا  قؾا  ،ابشائهؼ لمتعميؼ بؾسائل حديثة
، كالدؤاؿ الذب يثار هشا ما هؾ االساس (٘)سية بعض التذريعا ك الخاص كسا تدأالتعميؼ االهمي 

 الدستؾرب كالتذريعي العتساد التعميؼ التر ؾب االهمي ؟ 

نار أميؼ الخاص نجد اف السذرع السررب مؽ التذريعا  السقارنة التي نرت عمى التع    
الفقرة االخيرة التي ( مشه ٜٔفي السادة ) ٕٗٔٓلى التعميؼ الخاص في الدستؾر السررب لدشة إ

نرت عمى اف " تذرؼ الدكلة عمى التعميؼ لزساف التزاـ جسيا السدارس كالسعاهد العامة 
التعميؼ اف هذا الشص قد جاء ب بارة كاجحة باالعتراؼ ب إذكالخاصة بالدياسا  التعميسية "

عي يتسثل قد جاء ليشغؼ كاقا اجتسا ٕٗٔٓف الدستؾر السررب لدشة أالخاص كعميه يسدؽ القؾؿ 
ف االصل هؾ مجانية التعميؼ عؽ طريق تبشي الدكلة أجؾد السدارس الخاصة ، كهذا يعشي بؾ 

                                                           
 .ٜٜٔد. مرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ، ص (ٔ)
 . ٕٗٔٓ( مؽ الدستؾر السررب لدشة ٜٔالسادة )يشغر نص   (ٕ)
(1)

 السعدؿ . ٕٜ٘ٔ( مؽ الدستؾر االردني لدشة ٕٓيشغر السادة ) 

 .  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة / رابعاً ٖٗيشغر نص السادة ) (ٗ)
 السعدؿ . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٗ٘يشغر نص السادة ) (٘)
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السعدؿ  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔنجد اف قانؾف التعميؼ السررب رقؼ ) ك. (ٔ)لمعسمية التعميسية برمتها 
 السدرسة الخاصة" كل مشذأة غير عدكا  ،قد انار في البال الدادس مشه الى التعميؼ الخاص

ك االعداد السهشي كالفشي قبل مرحمة التعميؼ الجامعي أؾـ اصال اك برفة فر ية بالتعميؼ حدؾمية تق
هؾ  ؛ف الغرض مؽ انذاء السدارس الخاصةإقانؾف بنار الأ، ك (ٕ)كال تعتبر مدرسة خاصة ...."

ك أالساس ك اكثر مؽ االهداؼ التي تتسثل بتحقيق السعاكنة في مجاؿ التعميؼ األتحقيق هدؼ 
( كفق السشاهب كالخظو السقررة في السدارس الرسسية السشاعرة، ككذلػ دراسة الثانؾب )العاـ كالفشي

دراسة مشاهب خاصة عمى  فزاًل عؽ لغا  اجشبية كالتؾسا فيها بجانب السشاهب الرسسية السقررة 
كط الؾاجب ما بخرؾص الذر أ، (ٖ)كفق ما يقرر  كزير التعميؼ بعد مؾافقة السجمس االعمى لمتعميؼ

تؾفرها براحب السدرسة الخاصة فقد انار قانؾف التعميؼ السررب الى مجسؾعة مؽ الذركط 
تتسثل باف يدؾف هذا الذخص اعتباريا كمتستعا بالجشدية السررية كاف يدؾف قادرا عمى الؾفاء 

ؾف بالتزاما  السدرسة السالية ، اما بخرؾص السدارس الخاصة التي ال يستمكها انخاص اعتباري
مرخرا لها  تعدفأنها  ،السعدؿ ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔكقت صدكر قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )

ف طمب ألى إانار قانؾف التعميؼ السررب  ك (ٗ)بالعسل طؾاؿ مدة بقاء صاحبها عمى قيد الحياة.
كقبل بدء الدراسة ، رية التعميسية بالسحافغة السخترةلى السديإنذاء السدرسة الخاصة يقدـ أ

كعمى السديرية التعميسية اف تدرس الظمب في جؾء التخظيو العاـ  ،بأر عة انهر عمى االقل
ما بياف االسبال  ،ك رفزهأؿ طمبه كاخظار مقدـ الظمب بقبؾ  ،كاحتياجا  السحافغة ،لمتعميؼ

 (٘)خالؿ ثالثيؽ يؾما مؽ تاريخ تقديؼ الظمب.

لى ذلػ برؾرة إنار أنسا أك  ،االهمي لؼ يشص صراحة عمى التعميؼ إذاما السذرع االردني    
جسشية مؽ خالؿ الشص عمى " التعميؼ االساسي الزامي للردنييؽ كهؾ مجاني في مدارس 

، كهذا يعشي بأف التعميؼ في غير مدارس الحدؾمة ليس مجانيا كهذا ما انار اليه (ٙ)الحدؾمة " 
  (ٚ) .السعدؿ ٜٜٗٔ( لدشة ٖقانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )

                                                           
 .ٕٕٚمرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ،ص د.  (ٔ)
 السعدؿ .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٗ٘يشغر نص السادة ) (ٕ)
 السعدؿ .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ(  مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )٘٘يشغر نص السادة ) (ٖ)
 السعدؿ .  ٜٔٛٔ ( لدشةٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٛ٘يشغر نص السادة ) (ٗ)
 السعدؿ .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٜ٘يشغر نص السادة ) (٘)

 السعدؿ. ٕٜ٘ٔ( مؽ الدستؾر االردني ٕٓيشغر نص السادة ) ((ٙ
 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٖٔيشغر نص السادة ) ((ٚ 
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تاريخيا تعد نعؾل كادب الرافديؽ اكؿ الذعؾل التي عرفت القراءة ما في العراؽ أ    
دستؾر  كعد ،كيعد العراؽ البمد الرائد في هذا السجاؿ ،ككذلػ سؽ القؾانيؽ كالتذريعا  ،كالكتابة
، عشد الرجؾع لهذا الدستؾر نجد انه قد نص عمى (ٔ)التعميؼ عامل اساس لتقدـ السجتسا  ٕ٘ٓٓ

ذا مؽ جانب كمؽ جانب اخر نص مجانية التعميؼ كجعمه حق لكل العراقييؽ في مختمج مراحمه ه
صبح التعميؼ االهمي يدهؼ برؾر  أ، ك (ٕ)همي مدفؾؿ كيشغؼ بقانؾف ف التعميؼ الخاص كاألأعمى 

لؼ تكؽ متؾفرة في السؤسدا   ،فعمية في تؾفير العمؼ للنخاص الراغبيؽ في تمقي عمؾـ جديدة
االنخاص الذيؽ لؼ تتهيأ لهؼ الفرصة في اكساؿ دراستهؼ في السؤسدا   اك، يةالحدؾم

( لدشة ٘كاستشادا لذلػ صدر نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي في العراؽ رقؼ )(ٖ)الحدؾمية
، كالذب يهدؼ الى تظؾير قظاع التر ية كالتعميؼ كتعزيز التعاكف بيؽ السؤسدا  االهمية (ٗ)ٖٕٔٓ

مؽ  االفادةاع التعميؼ بالسدتجدا  التر ؾية كالتعميسية كالتقشية ، ككذلػ كرفد قظ ،االهمية كالرسسية
كالعسل عمى نقل الخبرا   ؽ ظؾير التعميؼ في جسهؾرية العراالقظاع الخاص كقدراته في ت

 ،كاالستثسار في مجاؿ التعميؼ ،كالعسل عمى تذجيا السذاركة الذعبية ،االجشبية في هذا السجاؿ
                                                           

، ، مشذأ  السعارؼ ٔ، طٕ٘ٓٓؽ لدشة د. عدناف عاجل عبيد ، دراسا  معسقة في دستؾر جسهؾرية العرا (ٔ)
 . ٗٚ، ص  ٜٕٔٓمرر ،  -االسدشدرية 

. نؾد اف نبيؽ بخرؾص هذ  السادة الفقرة  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٖٗيشغر نص السادة ) (ٕ)
يؼ الخاص كاالهمي مدفؾؿ كيشغؼ بقانؾف ( حيل اف هذ  الفقرة تثير مجسؾعة )رابعا( مشها التي انارة الى اف )التعم

مؽ التداؤال  كهي هل اف التعميؼ االهمي هؾ نفده التعميؼ الخاص ؟ كاذا كاف نفده لساذا تؼ ذكر كمستي اهمي 
ارة التر ية رقؼ كخاص بشفس الفقرة ؟ كاذا كاف التعميؼ الخاص يختمج عؽ التعميؼ االهمي لساذا لؼ يبيؽ قانؾف كز 

( مشه كصدر ٖٔكٖٓالسقرؾد بالتعميؼ الخاص ما العمؼ انه تشاكؿ التعميؼ االهمي بالسادتيؽ ) ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ)
( . ك الفعل اف هذ  التداؤال  قد انار اليها احد اعزاء  ٖٕٔٓلدشة  ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

( مشذؾر  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙٔفي  ٓٚٔٔالى المجشة القانؾنية بالعدد ) ل في الدكرة الرابعة بدتال ارسمهمجمس الشؾا
عمى مؾاقا التؾاصل االجتساعي كطمب تفدير  بارة )تعميؼ خاص ( مؽ المجشة اعال  ، ك الرغؼ مؽ اف المجشة 
القانؾنية في مجمس الشؾال غير مخترة بتفدير الدستؾر حيل اف تفدير الدستؾر هؾ مؽ مهاـ السحدسة 

في  ٕٖٗثانيا ( ، قد اجابة عمى هذا االستفدار بدتابها ذب العدد )/ٖٜميا كذلػ استشادا الى السادة )االتحادية الع
( السشذؾر عمى مؾاقا التؾاصل االجتساعي كاعتبر  اف التعميؼ الخاص يختمج عؽ التعميؼ  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔ

نقدب( كالدؤاؿ الذب يثار هشا  االهمي ، كاف السقرؾد بالتعميؼ الخاص هؾ) التعميؼ الحدؾمي الخاص مقابل بدؿ
عمى ماذا اعتسد  المجشة القانؾنية في تفديرها هذا ؟ كما هؾ الدشد القانؾني الذب يسشحها حق تفدير الدستؾر 

 كهؾ مؽ اختراص السحدسة االتحادية ؟  
اثيق دراسة في الذريعة االسالمية كالسؾ  –د. عمي يؾسج الذدرب ، حقؾؽ االنداف بيؽ الشص كالتظبيق  (ٖ)

 .   ٛٚٔ، ص ٕٔٔٓ، مؤسدة دار الرادؽ الثقافية ، العراؽ ،  ٔالدكلية ، ط
بجمدته االعتيادية الخامدة كاالر عيؽ  ٖٕٔٓ( لدشة ٔٙ٘صدر هذا الشغاـ مؽ مجمس الؾزراء بالقرار السرقؼ ) (ٗ)

 . ٕٗٔٓ/ٕ/ٖ( في ٖٛٓٗ) السشذؾر في جريدة الؾقائا العرا ية العدد ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٜٕكاالر عيؽ السشعقدة بتاريخ 
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، عمسا بأف السؤسدا  التعميسية االهمية تذسل كل مؽ )رياض (ٔ)كاالجشبي مؽ رأس الساؿ الؾطشي
االطفاؿ كالتعميؼ االبتدائي ك التعميؼ االساسي كالتعميؼ الثانؾب كمعاهد التعميؼ السداعدة كالسهشية 

انار الشغاـ الى الجها  التي يدؾف لها  ك، (ٕ)كالتثقيفية كمدارس ذكب االحتياجا  الخاصة (
الحق بتأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية كهي كل مؽ الذخريا  السعشؾية العرا ية مثل 

بذرط اف  ،همية ذا  الشفا العاـ السعترؼ بها قانؾناكالسؤسدا  األ ،كالجس يا  العمسية ،الشقابا 
، ككذلػ يدؾف للنخاص الظبيعييؽ  تشص انغستها الداخمية عمى تأسيس مثل هذ  السؤسدا 

ف أك  ،ف ال يقل عددهؼ عؽ ثالثة انخاصإلسؤسدا  التعميسية االهمية بذرط الحق في تأسيس ا
كمؽ ذكب  ،ف يدؾف مؤهال تر ؾياأكلية في االقل ك أف احدهؼ حاصال عمى نهادة جام ية يدؾ 

ك أشؾا  في السدارس ( س٘ال تقل عؽ )الخبرة كاالختراص كاف يدؾف قد مارس التدريس لسدة 
كغير محدؾـ عميهؼ  ،الجامعا  الحدؾمية ، كاف يدؾنؾا غير مذسؾليؽ بإجراءا  السدائمة كالعدالة

قدرتهؼ عمى الؾفاء بااللتزاما  السالية الالزمة  فزال عؽك جشحة مخمة بالذرؼ، أ ،بجشاية
بية شح الجها  االجشالجها  اعال  يسدؽ م فزاًل عؽ، (ٖ)أسيس السؤسدا  التعميسية االهميةلت

  (ٗ)جشبي.همي كاألبذركط نص عميها نغاـ التعميؼ األ جشبيةأاجازة تأسيس مؤسدا  تعميسية 

اف السذرع السررب كاف مؾفقا في تعميق مؾافقة السديرية  سابقاً مسا ذكر  كالسالحظ    
عمى التخظيو العاـ لمتعميؼ  ،التعميسية في السحافغة عمى طمب انذاء السدرسة الخاصة

الذب اعظى صالحية السؾافقة كمشح اجازة  ،كاحتياجا  السحافغة عمى خالؼ السذرع العراقي
كفق نركط معيشه لؼ يدؽ مؽ بيشها مدا  ،الى كزير التر ية ،تأسيس السؤسدة التعميسية االهمية

  (٘)حاجة السحافغة كمدا مالئسة السؾافقة ما التخظيو العاـ لمتعميؼ.

مدفؾؿ بالدستؾر يتالءـ  بؾصفهكاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ كهؾ هل اف التعميؼ االهمي     
 ؟ اً دستؾري اً   حقبعدما مبدأ تكافؤ الفرص 

 ،االلتحاؽ بالسدارس الخاصة يتشافى ما مبدأ تكافئ الفرص التعميسية بعزهؼ عدف إ    
ألبشاء الظبقا  القادرة ماليا عمى تحسل  اً سيدؾف متاح ،باعتبار اف االلتحاؽ بالسدارس الخاصة

دكف غيرهؼ مؽ طبقا  السجتسا ، مؽ نفقا  كرسؾـ السؤسدا  التعميسية الخاصة فقو 

                                                           
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘همي كاالجشبي رقؼ )( )اكال كثانيا كثامشا ( مؽ نغاـ التعميؼ االٔيشغر نص السادة ) (ٔ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘اكال ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٕيشغر نص السادة ) (ٕ)
 . ٖٕٔٓ( لدشة  ٘اكال ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي  رقؼ ) / ٖيشغر نص السادة )  (ٖ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘ثانيا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٖيشغر نص السادة ) (ٗ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘ثالثا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي في العراؽ رقؼ )/ٛكٗك ٖيشغر نص السؾاد ) (٘)
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يتشافى كال يتعارض همي ال ف التعميؼ التر ؾب األأ نجد نشا كحدب رأيشا الستؾاجاإال إ (ٔ)االخرا.
التعميؼ االهمي مؽ قبل الدكلة هؾ لغرض ف تذجيا ؛ ألعدة اعتبارا  مشها ،الفرصما مبدأ تكافؤ 

كثرة عدد طالبي التعمؼ كر بة الدكلة في  مؽ ثسةتظؾير التعميؼ ككذلػ بدبب زيادة عدد الدداف ك 
اكبر عدد مسدؽ مؽ افراد  افادةمذاركة القظاع الخاص في تقديؼ خدمة التعميؼ لمعسل عمى 

ف الدكلة لؼ تقؼ بغمق أخر أانب كمؽ ج السجتسا مؽ الخدما  التعميسية الستظؾرة هذا مؽ جانب،
السدارس الحدؾمية حتى تجبر االفراد عمى االلتحاؽ بالسؤسدا  التعميسية االهمية ككذلػ ال يؾجد 
نص اك قانؾف يمـز االفراد عمى االلتحاؽ بالسؤسدا  االهمية، كيقترح الباحل كمؽ اجل قظا 

 بؾصفهك يؽ مبدأ تكافؤ الفرص  ر،ؾ الدست الذػ حؾؿ مدا التالئؼ بيؽ كفالة التعميؼ االهمي في
كسجافة فقرة تتزسؽ  ،حقا دستؾريا اف يتدخل السذرع عؽ طريق تعديل قانؾف كزارة التر ية الشافذ

كاف تزا ذلػ  ،مقدار السبمغ الذب تشفقه الدكلة عمى الذخص الؾاحد في السدارس الحدؾمية
ي ء االمؾر في االختيار بيؽ تعميؼ ابشاءهؼ فكاف تعظي الحرية ألكليا ،جسؽ ميزانية كزارة التر ية

همية كفي حالة ر بة اكلياء االمؾر في تعميؼ ابشاءهؼ في األ كأالسؤسدا  التعميسية  الحدؾمية 
السؤسدا  االهمية تمـز كزارة التر ية بدفا السبمغ السحدد جسؽ ميزانية الؾزارة لكل طالب الى 

ؾر الشدبة الستبقية مؽ السبمغ السظمؾل في السؤسدا  كلياء االمأف يتحسل أك  ،السؤسدة االهمية
ف مثل هذا السقترح مظبق في أ إذ )بشغاـ السعؾنة العمسية(،كيسدؽ تدسية ماذكر اعال   االهمية،

طبق في كل مؽ الؾاليا   إذالعديد مؽ الدكؿ كيظمق عميه ) نغاـ مدتشدا  الررؼ التعميسية ( 
ؾتا كفمؾريدا ككاليفؾرنيا(، ككذلػ في الدؾيد كتذيمي كالسسمكة )ميشيد كالية الستحدة االمريدية مثل

يعتسد هذا الشغاـ عمى )اف لكل طالب مبمغا محددا تمتـز الدكلة بدفعه  إذالستحدة ككؾلؾمبيا 
كيحدد هذا السبمغ عمى اساس التكمفة الستؾسظة  ،ـ عامةألمسدرسة سؾاء كانت السدرسة خاصة 

ككفقا لشغاـ مدتشدا  الررؼ التعميسية يدسح لمظالب بااللتحاؽ  ،لمتعميؼ في القظاع العاـ
تدمؼ هذ  السدتشدا  كالسسؾلة مؽ الدكلة الى  إذالتي يرغب فيها التي تقدـ تعميؼ جيد  ،بالسدرسة
كيسدؽ اف تقؾـ باسترداد  يسة هذ  السدتشدا  اية مدرسة سؾاء كانت عامة اـ خاصة ،  ،الظالب

المؾر باختيار السدرسة التي يرغبؾف تعميؼ ابشاءهؼ بها كهذا ما يداعد يدسح ألكلياء ا كمؽ ثسة
 (ٕ)عمى التشافس بيؽ السدارس الخاصة كالعامة الجتذال الظمبة (.

  

                                                           
 . ٚٗخميل ، مردر سابق ، ص  د. نبيل سعد (ٔ)
 .  ٜٔد. نبيل سعد خميل ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
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 ثانيا : مبررات اللجهء الى التعليم التربهي االهلي

 افادةكاالنفاؽ عمى قظاع التعميؼ كذلػ لغرض  كافة لقد عسل العراؽ عمى تكريس الجهؾد   
اكبر نريحة مسدشه مؽ السجتسا اال انه ككسا معمـؾ اف قظاع التعميؼ نأنه نأف القظاعا  

 ـأـ اقترادية أر بها البالد سؾاء كانت سياسية هؾ ليس مشعزال عؽ الغركؼ التي تس ،االخرا 
هؼ أ بياف ادا لسا تقدـ ال بد لشا مؽ اجتسا ية بل اف التعميؼ االهمي كاف كليدا لهذ  الغركؼ ، كاستش

 -مبررا  المجؾء الى التعميؼ االهمي كالتي تتسثل باالتي :

 السبررات التاريخية  -1

الكتاتيب لتعميؼ القراءة بفي مرر نجد اف التعميؼ االهمي قد مر بسراحل معيشة فكاف يقدـ    
ف ف تؼ انذاء السدارس الحدؾمية عمسا بأأكاستسر الؾجا الى  ،كالكتابة كحفظ ما تيدر مؽ القراف

اف الفكرة  إذخرخرة التعميؼ قبل الجامعي بسفهؾمها الحديل يختمج عؽ مفهؾمها التاريخي 
مذركعا استثساريا له عائد  الخاص بجانب تحقيق  بؾصفهاالجديدة تشغر الى السدارس الخاصة 

كفي االردف ايزا نجد اف السؤسدا  التعميسية الخاصة لؼ تكؽ  (ٔ)اهداؼ التعميؼ قبل الجامعي.
حديثة العهد بل كانت مؾجؾدة مشذ تأسيس السسمكة فقد كانت تدسى السدارس االهمية بالكتاتيب 

ككاف اغمب الذيؽ يعسمؾف في قظاع التعميؼ في ذلػ العهد مؽ ابشاء  ،السدارس الديشية فزاًل عؽ
 (ٕ)يا ، لبشاف.الدكؿ السجاكرة فمدظيؽ ، سؾر 

اب انها لؼ تكؽ  ،فكرة السؤسدا  االهمية لؼ تكؽ فكرة حديثة العهد اف ايزاً  كفي العراؽ   
نتيجة عركؼ سياسية كاقترادية كاجتسا ية حديثة، فعشد االطالع عمى تاريخ التعميؼ في العراؽ 

يقـؾ  إذك التجار أك احد االمراء أاحد السؾسريؽ  نجد اف السدارس العرا ية االكلى كانت تشذأ مؽ
ببشائها كتأثيثها ثؼ يؾقج عميها الؾقؾؼ الدارة مؽ عقارا  اك اراض زرا ية، ككاف مشذأ السدرسة 

اء الؾقج اك صاحب هؾ الذب يقؾـ بتعيؽ الكؾادر التعميسية فيها ك عد كفاته يشتقل االمر الى مدر 
  الدكلة ، كقد اصدر (ٖ)با ما تعشى بدراسة الفقهفي الدكلة ككانت هذ  السدارس غال شافذةالدمظة ال

كؿ قانؾف يشغؼ تؾزيا السداعدا  السالية كالسعاهد ككذلػ السدارس أ ٕٜٙٔالعرا ية مشذ عاـ 
نرت السادة الحادية عذر مؽ نغاـ التعميؼ االهمي  إذاالهمية بشؾعيها االبتدائي كالثانؾب 

سشح السدارس االهمية مداعدا  مالية في جؾء " لؾزارة التر ية اف ت ؛كاالجشبي عمى ما يأتي
                                                           

 . ٖ٘د. نبيل سعد خميل ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
عاـ عمى التعميؼ ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا االلكتركني  ٓٓٔمئؾية الدكلة االردنية ،  (ٕ

https://www.almamlakatv.com/  ـ . ٖٖ:٘، الداعة  ٕٕٔٓ/٘/ٖٔ، تاريخ الزيارة 
 .   ٘ٓ٘، ص ٖٜٛٔالعراؽ في التاريخ ، بدكف اسؼ السؤلج ،بدكف رقؼ الظبعة ، بغداد ،  (ٖ)

https://www.almamlakatv.com/
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التقارير التفتيذية السرفؾعة عشها كمشها الزيادة في عدد الظالل كندبة الشجاح في االمتحانا  
العامة .. "  كذلػ كؾف هذ  السدارس تداهؼ بتحسل جزء كبير مؽ اال باء السالية التي تثقل 

 (ٔ)كاهل الؾزارة في االزما  االقترادية.

 لسبررات االجتساعية ا -2

لى زيادة الظمب عمى السؤسدا  االهمية إسبررا  االجتسا ية عامل مهؼ ادا تعد ال   
كزيادة الظمب االجتساعي عمى التعميؼ كالدبب في زيادة الظمب عمى التعميؼ يعؾد لدببيؽ االكؿ 

اغمب الدكؿ الشامية  يتسثل بالشسؾ الدداني الدريا كخاصة في الدكؿ الشامية كالثاني يتسثل بالتزاـ
، كهذ  االسبال (ٕ)بسبدأ تكافؤ الفرص التعميسية كالعسل عمى الزامية التعميؼ حتى مراحمه الثانؾية

، (ٖ)اد  الى الحاجة الى التعميؼ الخاص كمذاركة االفراد لمدكلة لغرض تقديؼ الخدما  التعميسية
التي التزمت بها الدكلة اد  الى زيادة كمسا زاد مؽ الحاجة لمتعميؼ االهمي هؾ اف مجانية التعميؼ 

ك يؽ ندبة  ،مسا ادا الى حالة عدـ التشاسب بيؽ كسية طالبي التعمؼ ،الظمب عمى التعميؼ
 (ٗ)االستيعال كالحاجة لتقديؼ تعميؼ ذك جؾدة عالية مسا اثر بدكر  عمى مجانية التعميؼ.

 مبررات اقترادية  - 3

ف فكرة الخرخرة قد طالت مختمج القظاعا  في الدكلة كمشها قظاع التعميؼ في كثير إ   
اف الدكلة  إذمؽ البمداف نتيجة العؾلسة التي عهر  تحت نغاـ ما يدسى بالشغاـ الدكلي الجديد، 

خاصة بعد ازدياد الحاجة عمى  ،ال تدتظيا اف تقؾـ بالسهاـ التعميسية لؾحدها جسيعها في االحؾاؿ
اف فمدفة الخرخرة  إذميؼ كالر بة في السعمؾما  كالسهارا  الحديثة في مختمج السجاال ، التع

افداح السجاؿ  مؽ ثسةك  ،هي لمتخفيال مؽ العبء السالي كاالدارب الذب يقا عمى عاتق الدكلة
 ،(٘)اف تقؾـ بسهامها عمى اكسل كجه  ،لمؾزارا  التي لها كزف كبير في الؾاقا الدياسي كالحدؾمي

كنسؾ الفكر االقترادب  ،لتظؾرا  االقترادية الحديثة كخاصة بعد انهيار االتحاد الدؾفيتياف
قد اعاد  الشغر في كثير مؽ السفاهيؼ كمشها  ،كسيادة اقتراديا  الدؾؽ  ،الميبرالي كالرأسسالي

 كمؽ بيؽ اهؼ مالمح التغير هؾ ترؾ جانب مؽ نؤكف التعميؼ، لسفاهيؼ التي لها عالقة بالتعميؼا

                                                           
 ،(ٕٔٔٓ- ٖٗ٘ٔانب الدياسي مؽ) سشة د. احسد جؾدة ، تاريخ التر ية كالتعميؼ في العراؽ كاثر  في الج (ٔ)
 .  ٕٖٓ، ص  ٕٕٔٓ، نركة نؾرس بغداد لمظباعة ، العراؽ ، ٔط
 . ٗٙنبيل سعد خميل ، السردر نفده، ص د.  (ٕ)
 .ٕٕٙد. مرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 .ٗٙد. نبيل سعد خميل ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
 . ٕٗ، ص ٕٓٔٓعساف،  ، دار دجمة،ٔ، ط-دراسة مقارنة-كاكاف اسساعيل كه ردب، عقد التعميؼ الخاص (٘)
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عمسا باف االهتساـ  (ٔ)الى القظاع الخاص كاعادة الشغر في السدؤكلية السظمقة لمدكلة عؽ التعميؼ.
بقظاع التر ية كالتعميؼ اخذ يزداد لدا االقترادييؽ خاصة يؾما بعد يؾـ حتى اصبح مؾجؾعا 

الظرؽ  " عمؼ يبحل امثل ؛كالذب يعرؼ بأنه ،يعرؼ باقتراديا  التعميؼ مدتقالً  مدتقال بل عمساً 
السؾارد التعميسية ماليا ك ذريا كتكشؾلؾجيا كزمشيا مؽ اجل تكؾيؽ البذر بالتعميؼ كالتدريب  تعساؿالس
كعالقة في السجتسعا  التي ي يذؾف فيها  ،كصحة ،ككجدانا ،كذكقا ،كخمقا ،كمهارة ،كعمسا ،عقال

كاستشادا لسا تقدـ مؽ مبررا   (ٕ)كمؽ اجل احدؽ تؾزيا مسدؽ لذلػ التكؾيؽ ". ،حاجرا كمدتقبال
التي اد  االقترادية المجؾء الى التعميؼ االهمي مؽ الشاحية االقترادية يسدؽ اجساؿ اهؼ العؾامل 

  -: أتيالتعميؼ الخاص ) االهمي ( بسا يالى عهؾر 

 في تحقيق التشسية االقترادية . أثر ة ألهسية التعميؼ الستزايدة ك ادراؾ الدكؿ الشامي - أ
 داد طالبي التعميؼ اماـ عجز غالبية الدكؿ في مؾاجهة ا بائها التعميسية .تزايد اع - ل
 ف دراسة تكاليال التعميؼ تهدؼ الى الحرؾؿ عمى مردكد امثل بشفقا  اقل .إ -  
كسد  در التسؾيل السختمفة لغرض مؾاجهةنفقا  التعميؼ كمتظمباته اد  الى البحل عؽ مرا -  

 (ٖ)هذ  الشفقا .
 الحدؾمي في مرفق التعميؼ .تخفيال العبء عؽ القظاع  - ج
 مذاركة االفراد لمدكلة في تقديؼ الخدما  السرفقية لمجسهؾر . - ح
اف السؤسدا  التعميسية الخاصة تعد احدا السذركعا  االستثسارية العامة في بشاء  - خ

 (ٗ)الدكلة.

  

                                                           
 .ٗ٘د. نبيل سعد خميل ، السردر الدابق ، ص  (ٔ)
كليد محسؾد حسيدا  كعبد هللا   غزك ، الظمب عمى التعميؼ الخاص بسراحمه السختمفة : دراسة تظبيقية  (ٕ)

ـؾ ( ، بحل مشذؾر في مجمة ابحا  اليرمؾؾ سمدمة العم ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓ- ٜٓٛٔ/ٜٜٚٔ ياسية لمحالة االردنية )
 ٕٔٔٓ،  ٖ، ع  ٕٚاالردف ، مب  -جامعة اليرمؾؾ   –كمية االقتراد كالعمـؾ االدارية  –االندانية كاالجتسا ية 

 .ٖٜٗٔ، ص 
صباح ساعد ك نؾرة مزكزب ، الفركؽ بيؽ التعميؼ العاـ كالتعميؼ الخاص مؽ كجهة نغر اساتذة التعميؼ د.   (ٖ)

بعض الستغيرا  ، بحل مشذؾر في مجمة العمـؾ االجتسا ية كالية بددرة في جؾء  –الستؾسو ببمدية نتسة 
 .  ٜٕٙ، ص  ٕٛٔٓ،  ٗٔ، ع  ٚجامعة   بؾجياؼ بالسدمية ، مب  –كاالندانية 

 .  ٕٕٙمرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
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 السبررات التعليسية  -4

في نغر السر يؽ فكرة صحيحة كسميسة كقظاع تعميسي هاـ يعد ف التعميؼ االهمي إ     
تعميؼ اهمي ال يعشي انه مدتقال كفي معزؿ  ؾصفهك  ،تتظمبها نهزة البالد مؽ الشاحية الثقافية

عؽ التعميؼ الرسسي في الرسالة كالهدؼ ، كاف العامل الذب يسيز التعميؼ االهمي عؽ التعميؼ 
خير كسيمة لتظؾير قظاع التعميؼ كرفا مدتؾياته الى  عدعامل السشافدة كالذب ي ؛الرسسي هؾ

كعميه اف  (ٔ)الدرجة التي تدسح بالتظؾير كالتحديل في التعميؼ لسؾاجهة التغيرا  السحمية كالدكلية.
 -مؽ اهؼ عؾامل المجؾء الى التعميؼ االهمي مؽ الشاحية التعميسية تتسثل باالتي :

يسية  الحدؾمية كاف له االثر في جعج كفاية عدد التالميذ كتكدسهؼ في السؤسدا  التعم - أ
التعميؼ السقدـ فيها، بالسقارنة ما قمة عدد التالميذ في الرج الؾاحد في السؤسدا  

 التعميسية االهمية .
ف تقدـ خدمة تعميسية متسيزة ال يحرل أا  التعميسية االهمية كهي تحاكؿ عهؾر السؤسد - ل

مؾر الى تعميؼ كلياء األإة الحدؾمية، مسا دفا ا  التعميسيعميها طالبي التعمؼ في السؤسد
ابشائهؼ في السؤسدا  التعميسية االهمية بدال مؽ الحدؾمية كالبحل عؽ جؾدة الخدما  

  (ٕ)التعميسية.
كخاصة  ةمتزايدرؾرة ة الى اف سبب ا باؿ االهالي بتذير عدد مؽ الدراسا  االجشبي -  

ميدؾرب الحاؿ عمى الحاؽ ابشائهؼ في السؤسدا  التعميسية االهمية يعؾد ألسبال عديدة 
 مشها عدـ الرجا عمى السؤسدا  التعميسية الحدؾمية مؽ ناحية السدتؾا العمسي .

 اتباع السؤسدا  التعميسية االهمية اساليب جيدة في التدريس . -  
 (ٖ)مشاهب اجافية كالمغا .تقـؾ السؤسدا  التعميسية االهمية بتؾفير  - ج
تعسل السؤسدا  التعميسية االهمية عمى تخفيال العبء عؽ السؤسدا  التعميسية الحدؾمية  - ح

 (ٗ)كتحديؽ نؾ ية التعميؼ.

تذريعا  التعميؼ الخاص  يسدؽ اجافة مبرر اخر كهؾ افلدابقة السبررا  ا فزاًل عؽ         
دة بسا ك السشافدة في مشاسبا  متعدأ ،ك التعاكف أ ،ما هي اال ل بة ديشاميدية كمتكررة لمتفاكض

                                                           
 .ٕٚكٕٙكاكاف اسساعيل كه ردب ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 . ٙٙد. نبيل سعد خميل ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
أمشه عز  انيس صالح ، السذدال  االدارية في السدارس الخاصة مؽ كجهة نغر السديريؽ كالسعمسيؽ كاكلياء  (ٖ)

جامعة الشجاح الؾطشية  –االمؾر كالظالل في محافغا  نساؿ فمدظيؽ ، رسالة ماجدتير ، كمية الدراسا  العميا 
 .ٓٔ، ص ٕٗٓٓ، في نابمس ، فمدظيؽ 

 .ٕ٘ٙد. صباح ساعد ك نؾرة مزكزب ، مردر سابق ،  (ٗ)
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يدؾف له  بعزهؼفلكل مشها اهدافها كسمظتها كاستراتيجيتها  ،  أف إذفي ذلػ مؤسدا  التذريا 
هذ  التذريعا  برؾر  غير  االخر يؤثر عمىى هذ  التذريعا  في حيؽ تأثير  مبانر عم

دكف اخرا فهؾ مؾجؾد في العديد مؽ  كنرا بأف هذا السبرر ليس مقترر عمى دكلة (ٔ).مبانرة
 الدكؿ كخاصة العر ية مشها .

 السطلب الثاني
 اهسيتهعلى التعليم التربهي االهلي و ومدهغاتها مفههم الرقابة االدارية 

ة كاصبحت تسارس انذظة كاسعه سؾاء كانت اقترادية بعد التظؾر الذب حرل في الدكل   
ثقافية االمر الذب جعل كعيفة الدكلة تتذعب كتتعقد نيئا فذيئا االمر الذب دفا  أـاجتسا ية  أـ

الى البحل عؽ طرؽ ككسائل تداعدها عمى مؾاجهة هذ  اال باء كمؽ الخدما  التي تقا عمى 
اال انه ك دبب كثرة عدد طالبي التعمؼ  ،عاتق الدكلة هؾ كفالة التعميؼ كالقزاء عمى االمية

يب حديثة في التعميؼ مسا زاد اال باء عمى الدكلة ك جعمها بحاجة الى مذاركة كالحاجة الى اسال
القظاع الخاص في تحسل جزء مؽ هذ  اال باء عمى اف يدؾف ذلػ تحت انرافها كرقابتها 
لمؾصؾؿ الى الهدؼ السشذؾد مؽ التعميؼ كتتسثل هذ  الرقابة بالرقابة االدارية عمى السؤسدا  

في االكؿ مفهـؾ  درسشقدؼ هذا السظمب الى فرعيؽ نشادا الى ما تقدـ سالتر ؾية االهمية كاست
الرقابة االدارية كخرائرها كالثاني سشخرره الى اهسية التعميؼ التر ؾب االهمي كمدؾغا  

 .الرقابة االدارية

 

 

 
                                                           

ففي الريؽ مثال نجد اف السجمس الؾطشي لشؾال الذعب الذب يسثل الدمظة التذري ية في الدكلة كمجمس  (ٔ) 
ؼ الدكلة بعد  الذراع االدارب لها مؤثريؽ مبانريؽ في حيؽ اف الحزل الذيؾعي الريشي مثال كاف الحزل الحاك

كهؾ مؤثر غير مبانر لكشه اقؾا، ككل مؽ السجمس الؾطشي لشؾال الذعب كمجمس الدكلة بعد  الذراع االدارب 
لمدكلة يتشافداف فيسا بيشهؼ حؾؿ االغراض التذري ية كاهداؼ التعميؼ الخاص فزاًل عؽ الزغو الذب تبانر  

ا، كهذا الذب يدتعسمه مدتثسرك التعميؼ الدكائر االنتخابية عمى السذرعيؽ كصانعي الدياسا  لتعغيؼ مرالحه
 يشغر كقادة السدارس عمى الرغؼ انهؼ لؼ يذاركؾا في عسمية تذريا القؾانيؽ التي لها عالقة بالتعميؼ الخاص

Wing-Wah, Su-Yan, PanGame theory and educational policy: Private education 
legislation in China, International Journal of Educational Development 29 
(2009),page,235and 237. 
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 الفرع االول
 مفههم الرقابة االدارية وخرائرها

الرقابة التي تسارسها الدكلة عمى السؤسدا  التر ؾية تعد الرقابة االدارية مؽ اهؼ انؾاع      
االهمية باعتبار هذ  السؤسدا  تحتل مركزا مهسا لمشهؾض بالتعميؼ كالعسل عمى تقدـ السجتسا ، 

 كعميه سشبيؽ مفهـؾ الرقابة االدارية ببياف  السقرؾد بها اكال، ك ياف خرائرها ثانيا  .

 اوال : تعريف الرقابة االدارية

د استقر  اغمب الشغؼ القانؾنية عمى جركرة كجؾد جسانة قانؾنية كذلػ لغرض حساية لق    
في الدكلة الى الرقابة كعدـ الخركج  جسيعها الدمظا  ك ية ك ياـ مبدأ يتسثل بخزؾعمبدأ السذر 
كذلػ ألنها تزسؽ تقديؼ افزل الخدما   جسيعها الدكؿف، كلمرقابة اهسية كبيرة في عؽ القانؾ 
اتباع اساليب كاجراءا  معيشة ب كذلػ ،كجؾدة عالية ،كاسرع كقت ،جتسا باقل تكمفهألفراد الس

كتعد الرقابة االدارية  ،(ٔ)الدكلة تعاد عؽ االهداؼ السؾجؾعة مؽ لستابعة سير العسل كعدـ االب
الدمظة االدارية رقابة ذاتية اب اف االدارة كعؽ طريق  ارس مؽ احد انؾاع الرقابة التي تس ؾصفهاب

، كهي تداعد االدارة عمى تالفي القرؾر فيسا يعترب انذظتها ذاتهالرقابة تقؾـ بسرا بة هذ  ا
في مؾاجهة االفراد الذيؽ يتعاممؾف معها، ك ؾاسظة هذا  أـعسالها سؾاء في مؾاجهة مؾعفيها كا 

ك الغائها أ ،ك تعديمهاأح اخظائها عؽ طريق سحب اعسالها اصالالشؾع مؽ الرقابة تدتظيا االدارة 
اك في اطار ما يحدؼ العسل االدارب مؽ اجراءا  كقؾاعد كنغؼ  ،كذلػ في اطار مبدأ السذرك ية

تدتظيا االدارة اف  عؽ طريقهاالتي  ،، كالرقابة االدارية تسثل اهؼ كعائج االدارة(ٕ)قانؾنية 
هذ  الرقابة بسعشاها الرحيح مقارنة  ىالبرامب التي كجعتها، كتعشك ، تشفيذ الخظو تزسؽ كتراقب

الجهة  حرافا  كالسخالفا  الؾاقعة مؽتحديد االننتيجة لذلػ از الفعمي ما السخظو له ك االنج
الخاجعة لمرقابة، كهي ال تهدؼ فقو الى تذخيص االخظاء اك االنحرافا  بل تهتؼ ايزا 

  (ٖ)كقؾع هذ  االخظاء كاالنحرافا  . بالؾقؾؼ عمى االسبال التي اد  الى

نجد اف   إذابة االدارية ك ياف اهدافها؟ كاستشادا لسا تقدـ ال بد لشا مؽ بياف السقرؾد بالرق    
الرقابة االدارية  تعدد  كتشؾعت التعريفا  التي قيمت بذأنها كذلػ بحدب الزاكية الي يشغر فيها 

                                                           
ايشاس مؤيد جاسؼ   ، الدمظة السخترة بالتعميؼ العالي االهمي كالرقابة عميها في القانؾف العراقي )دراسة  (ٔ)

 . ٜٛ، ص  ٜٕٔٓكمية القانؾف ،  –مقارنة ( ، رسالة ماجدتير ، جامعة بغداد 
 .ٚٚ، ص  ٕٕٓٓلقزاء االدارب ، دار الدشهؾرب ، بغداد ، العراؽ ، د. كساـ صبار العاني ، ا (ٕ)
، دار كمدتبة الحامد لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، االردف  ٔالؾعائج كالسسارسة ، ط  –باسؼ الحسيرب ، االدارة  (ٖ)
 .ٕٕٗكٖٕٕ، ص  ٕ٘ٔٓ، 
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بأنها " الرقابة التي تسارس مؽ  بعزهؼ عسل الرقابة ، فقد عرفها  الى الجانب الذب يشرب عمية
قبل االدارة عمى نفدها ، فهي رقابة ذاتية سؾاء كانت خارجية تسارس مؽ قبل اجهزة مركزية 

، كعرفت ايزا بأنها تعشي " (ٔ)مدتقمة، اـ كانت رقابة داخمية تسارس مؽ داخل الجهاز االدارب" 
فيذ االهداؼ السظمؾل تحقيقها في العسمية االدارية تدير سيرا صحيحا التأكد كالتحقق مؽ اف تش

 يقرد بهال ايزا بأف الرقابة االدارية ، كقي(ٕ)حدب الخظة كالتشغيؼ كالتؾجيه السرسؾـ لها "
"عسمية تهدؼ الى التأكد مؽ اف االهداؼ السحدكدة كالدياسا  السرسؾمة كالخظو السؾجؾعة 

هة انسا تشفذ بدقة كعشاية كسا تعشى الرقابة بالتحقيق مؽ الشتائب التي كاالكامر كالتعميسا  السؾج
الرقابة  عد، كمشهؼ مؽ (ٖ)حققها القائسؾف عمى التشفيذ تظابق تساما ما تتؾقعه االدارة كتربؾ اليه "

" مجسؾعة مؽ االجراءا  التي يتخذها السرجا بهدؼ فحص اعساؿ الغير كذلػ  ؛االدارية بانها
هذ   كمؽ، (ٗ)ا سالمة التشفيذ كفقا لمقؾاعد السحددة مدبقا كالتي يمـز بها القانؾف "لمحدؼ عمى مد

كتعريفا  اخرا متعمقة بالسؾجؾع نجد اف االختالؼ بيشها ال يداد  سابقاً التعريفا  التي ذكر  
يذكر كانسا االختالؼ فقو يدؾف مؽ ناحية لفغية بيؽ السفردا  التي استعسمت لمتعبير عؽ هذ  

 -لمرقابة كالتي تتسثل باالتي : ةتفقت كمستهؼ عمى العشاصر الرئيدرة كاالفك

 هداؼ محددة كفق معايير معيشة .جركرة اف تكؾف األ -ٔ
 داء الفعمي كفقا لمسعايير السؾجؾعة .جركرة مرا بة ك ياس األ -ٕ
 جركرة تحميل االنحرافا  كتحديد اسبابها. -ٖ

لمرقابة اف تسارس نذاطها كفق خظو معيشة كالرقابة االدارية تجعل مؽ الجهة الخاجعة     
كاف يدؾف تشفيذ هذ  الخظو كانجازها في مؾاعيد معيشه كاف تبتعد عؽ العذؾائية كاالجتهاد في 

  (٘)مسارسة الشذاط كذلػ مؽ اجل تحقيق االهداؼ كفق ما مخظو له.

                                                           
دراسة تحميمية كتظبيقية، ط  –حدؾمية د. حسدب سميساف القبيال  ، الرقابة االدارية كالسالية عمى االجهزة ال (ٔ)
 .  ٗٔ، ص  ٕٓٔٓاالردف ،  -، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عسافٕ
سة مقارنة بالقانؾف االدارب ، درا –د. محسؾد   معابرة ، الفداد االدارب كعالجه في الذريعة االسالمية  (ٕ)
 . ٕ٘ٙص  ،ٕٔٔٓ، دار الثقافة لمشذر ك التؾزيا ، عساف ، االردف ، ٔط
، ص  ٕٕٓٓ، اثراء لمشذر كالتؾزيا ، بيرك  ، ٔعمي  باس ، الرقابة االدارية في مشغسا  االعساؿ ، ط (ٖ)

ٔٓ٘. 
خالد عبد الؾاحد محدؽ ، ابعاد الرقابة االدارية كتأثيرها في عسمية اتخاذ القرار ) بحل ميداني في بعض  (ٗ)

 .  ٓٗ، ص ٖٕٔٓكمية االدارة كاالقتراد ،  –جامعة بغداد مداتب السفتذيؽ العاميؽ (  ، بحل دبمـؾ عالي ، 
سسر   راغب ناهيؽ ، كاقا الرقابة الداخمية في السشغسا  االهمية في قظاع غزة ، رسالة ماجدتير ،  (٘)

 .ٕٚك ٕٙ، ص  ٕٚٓٓقدؼ ادارة االعساؿ ،  /غزة ، كمية التجارة  –الجامعة االسالمية 
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تسارسه االدارة  )الشذاط الذب ؛كيرا الباحل بأنه باامداف تعريال الرقابة االدارية بأنها    
عمى التررفا  الرادرة مؽ الجها  كالسؤسدا  كاالفراد الخاجعيؽ لها، كذلػ لمتأكد مؽ مدا 
مظابقة هذ  التررفا  لمخظو السؾجؾعة كاالهداؼ السرجؾة مؽ اعساؿ االدارة لمؾقؾؼ عمى 

 االنحرافا  الؾاقعة كما هي اسبابها ككيفية معالجتها (. 

ال بد لشا مؽ بيؽ اهؼ االهداؼ السرجؾة مؽ الرقابة  ،بالرقابة االداريةك عد اف بيشا السقرؾد 
تتسثل هذ  االهداؼ بسا  إذالفراد الخاجعيؽ لهذ  الرقابة االدارية عمى نذاط كاعساؿ الجها  كا

 -:يأتي

اثشاء التشفيذ كالتحقق مؽ مذرك ية هذ  االعساؿ في مرا بة االعساؿ االدارية التي تست  -ٔ
 لمقؾانيؽ كاالنغسة . كمدا مالئستها

ة اثشاء التشفيذ كالعسل عمى معالجفي التأكد مؽ صحة التررفا  االدارية التي تست  -ٕ
 تجشبها مدتقبال .ل االخظاء كمعرفة اسبابها

التأكد مؽ انجاز االهداؼ كفقا لمخظو السؾجؾعة باقل ما يسدؽ مؽ الساؿ كالجهد  -ٖ
 (ٔ)كالؾقت.

كذلػ الف السؤسدا  تسشح حقؾؽ كامتيازا  لتتسدؽ جساف حساية حقؾؽ االفراد كحرياتهؼ،  -ٗ
هذ  الحقؾؽ كاالمتيازا  مسا  تعساؿقد يداء اس مؽ ثسةمسارسة كعائفها كانذظتها ك مؽ 

لتجاكز كالحد ايهدد حقؾؽ االفراد كحرياتهؼ كمؽ هشا تبرز دكر الجها  الرقابية لسشا هذا 
 هذ  الحقؾؽ كاالمتيازا  . عساؿمؽ اساءة است

ى كذج االنحراؼ االدارب كالذب يعشي استغالؿ الدمظة اك الؾعيفة لتحقيق العسل عم -٘
اغراض نخرية بعيدا عؽ السرمحة العامة عمى الرغؼ مؽ اندجاـ اعساؿ االدارة ما 

 القؾانيؽ كاالنغسة .
تحفيز العامميؽ في السؤسدا  عمى االلتزاـ بالقؾانيؽ كاالنغسة كنحذ هسسهؼ كطاقاتهؼ  -ٙ

 (ٕ)الجؾانب الدمبية فقو كانسا ابراز الجؾانب االيجابية ايزا.كعدـ التركيز عمى 
الجها  الخاجعة لمرقابة يداعد نغاـ الرقابة االدارية عمى شاء التشفيذ الفعمي لمخظو مؽ اث -ٚ

اف السخظو  إذتداركها اثشاء مرحمة التخظيو، كذج نقاط الزعج كاالخظاء التي لؼ يسدؽ 
قد يغفل اك يخفق احيانا في تذخيص بعض السعؾقا  اك يخفق في تقدير اثارها اال اف 

 . ةسريع برؾرةاثشاء التشفيذ في نغاـ الرقابة االدارية الكفؾء يدتظيا كذج هذ  السعؾقا  

                                                           
 . ٕ٘ٙمردر سابق ، ص د. محسؾد   معابرة ،  (ٔ)
 . ٕٗكٖٕد. حسدب سميساف القبيال  ، مردر سابق ، ص (ٕ)
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اف نغاـ الرقابة االدارية يدهل عمى الجها  التي لها حق الرقابة جسشا عسمية االنراؼ  -ٛ
تدفق السعمؾما  التي ترل بكذلػ  ،لسرؤكسيؽ كتؾجيههؼ نحؾ السدارا  الرحيحةعمى ا

 . الجها  االدارية مؾاكبة للحدا  الرقابة االدارية كالتي تجعل عؽ طريقلهذ  الجها  
اف نغاـ الرقابة االدارية عؽ طريق ما يؾفر  مؽ معمؾما  عؽ الجها  كالسؤسدا   -ٜ

افا  ك ياف اسبابها يشعدس ذلػ ايجابيا عمى الخظو الخاجعة لمرقابة كالكذج عؽ االنحر 
قيامه ب كالخبرة العسمية التي تؾصل اليها  بفزلالقادمة عؽ طريق رفدها بسعمؾما  حيؾية 

تداعد الرقابة االدارية عمى تقييؼ اداء السؤسدا  كالجها  الخاجعة  كبعسمية الرقابة، 
 (ٔ)لمرقابة.

نغرنا اليها مؽ زاكية اقترادية كذلػ اف كقؾع االخظاء لمرقابة االدارية اهسية بالغة اذا  -ٓٔ
كمعالجتها مؽ السؤسدا  كاالفراد الخاجعيؽ لمرقابة االدارية قد يدمج امؾاال باهغة كمؽ 

كتؾفر عميها  ،عض االخظاءثؼ فاف الرقابة االدارية قد تجشب هذ  السؤسدا  كاالفراد ب
اية التابعة احدا السؤسدا  التر ؾية االهمية فسثال اف رقابة االدارة عمى البش (ٕ)،التكاليال

فأف القياـ بهدـ هذا لمدقؾط، ككتابة تقرير بأف احد الرفؾؼ التابعة لهذ  البشاية ايل 
الرج كاعادة بشاء  مؽ جديد سيدمج السؤسدة التر ؾية االهمية مبالغ قميمة بالسقارنة لؾ 

سل هذ  السؤسدة ا باء كبيرة ستتح إذاف هذا الرج قد سقو عمى التالميذ اك الظمبة 
 بالسقارنة ما الفرجية االكلى .

 ثانيا : خرائص الرقابة االدارية

هؼ الؾعائج االدارية التي تعسل عمى تحقيق االداء كسا يشبغي بدفاءة كفعالية هي أ مؽ  إف
كتعسل  بدرعةكهي تعسل عمى تفادب االخظاء كالعسل عمى ترحيح االنحرافا   ،الرقابة االدارية

فعاؿ عمى السؤسدا  االهمية كذلػ  أثر، كلمرقابة االدارية (ٖ)عمى السحافغة عمى الرالح العاـ
فراد الاالخيرة في حياة االفراد سؾاء مشها التي تعسل عمى تقديؼ خدمة  تؤديهالسهؼ الذب  لمعسل

كاألطفاؿ كذكب في السجاال  السختمفة كسجاؿ التعميؼ كمشها مؽ يخدـ فئة معيشة  كافة  السجتسا
مؽ ف االدارة ممزمة باحتراـ قؾاعد السذرك ية في انذظتها، ك أ إذ، (ٗ)االحتياجا  الخاصة كغيرها

                                                           
 .ٖٖٕباسؼ الحسيرب ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 .  ٕٛسسر   راغب ناهيؽ ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
لبشاف ،  –، دار الراية لمشذر كالتؾزيا ، بيرك  ٔسميؼ بظرس ، أساليب اتخاذ القرارا  االدارية الفعالة ، ط (ٖ)

 .ٖ٘، ص ٜٕٓٓ
دراسة في جؾء –د. رجب   الديد الكحالكب ، حدكد الرقابة االدارية عمى الجس يا  كالسؤسدا  االهمية  (ٗ)

 . ٘، ص ٕٙٔٓارب ، دار الشهزة العر ية ، كاحداـ القزاء االد ٖٕٓٓلدشة  ٗٛالقانؾف رقؼ 



 

 

31 

فاف ترحيح ما يقا مؽ مخالفا  كاخظاء مؽ قبل السؤسدا  كاالفراد التابعيؽ لها يدؾف  ثسة 
اف تشفيذ القؾانيؽ كاجبا عميها كذلػ لغرض السحافغة عمى سير السرفق العاـ بانتغاـ كاطراد كجس

، كاف خزؾع (ٔ)بشاء عمى تغمؼ  أـذ  السهسة سؾاء مؽ تمقاء نفدها كاالنغسة كتقؾـ االدارة به
بل ال بد اف  ؛االدارة لمقؾاعد القانؾنية ليس مؽ نأنه اف يذل حركتها اك يؤدب الى عرقمة اعسالها

السرمحة  كلتحقيق ،كالذب يسدشها مؽ القياـ بسهامها عمى اكسل كجه ،تتستا بهامش مؽ الحرية
ال بد مؽ االعتراؼ لها بقدر مؽ حرية  ،العامة كلغرض مداعدة االدارة بالقياـ بسا مظمؾل مشها

كاف تتستا بدمظة تقديرية في مؾاجهة الغركؼ كالؾقائا الف السذرع مهسا بمغ مؽ الدقة  ،التررؼ
يزا لكل حالة حدسا  إذبدا  كعركؼ كالؾقائا التي تؾاجه االدارة ال يدتظيا اف يجسا مال
ز بها تستاكاستشادا لسا تقدـ ال بد مؽ بياف اهؼ الخرائص التي   (ٕ)كيقدـ لكل مذدمه حمها.

التي تجعمها اكثر جدية كفعالية في تحقيق ، الرقابة االدارية عؽ غيرها مؽ انؾاع الرقابة االخرا 
 -كهذ  الخرائص تتسثل باالتي : ةمت بالسقؾما  الرئيداذا ما التز  ،اعسالها

بعدس الرقابة الدياسية التي  نفده الرقابة االدارية هي رقابة مذرك ية كمالئسة في الؾقت -ٔ
تدكر في الغالب االعؼ عمى جانب السالئسة ك عدس الرقابة القزائية التي تشرب عمى 

 جانب السذرك ية .
اية كالعالج فهي كقائية عؽ طريق الدمظة التي يسمكها تجسا الرقابة االدارية بيؽ الؾق -ٕ

كتابة عؽ طريق  أـالرئيس في التؾجيه السدبق لمسرؤكسيؽ سؾاء كاف برؾر  نفؾية 
التعميسا  كغيرها، كهي عالجية بسا يسمكه الرئيس عمى مرؤسيه كمرا بة اعسالهؼ 

 .بشاء عمى تغمؼ أـائيا ف ذلػ تمقكترحيحها كجعمها تتالءـ ما القؾانيؽ كاالنغسة سؾاء كا
تتدؼ االجراءا  الرقابية اماـ االدارة بالبداطة فهي ال تذترط ندال معيشا مؽ  -ٖ

 (ٖ)االجراءا .
-:اذا تؾفر  فيها مجسؾعة مؽ الذركطتتدؼ الرقابة االدارية بالفاعمية ك تتحقق الفاعمية   -ٗ

اف تتدؼ  -السؾجؾ ية اب اف تحدد الخظأ حتى يعمؼ السخظئ نؾع خظأ  ، ل -) أ
برؾرة بالسركنة اب باامداف التأقمؼ ما الستغيرا  كعدـ اجراء تغيرا  في نغاـ الرقابة اال 

اف يعسل نغاـ الرقابة عمى تذجيا االفراد اف يؤدكف نيئا صحيحا ال اف  –، ج ةطفيف
 -الخظاء بل يجب اف يدؾف هشاؾ الترحيح كالتذجيا، دتكؾف مهسة الرقابة فقو تريد ا

                                                           
 . ٚٚد. كساـ صبار العاني ، مردر سابق ، ص (ٔ)
 . ٖٜمؤيد جاسؼ   ، مردر سابق ، ص ايشاس  (ٕ)
دراسة مقارنة ، دار  –د. صالح احسد الديد جؾدة ، اصؾؿ الرقابة في الشغؼ السعاصرة كالذريعة االسالمية  (ٖ)

 . ٕٛكٕٚ، ص ٕٕٔٓمرر ،  –الشهزة العر ية ، القاهرة 
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مؽ اساسيا  الرقابة االدارية الفعالة سرعة اكتذاؼ االخظاء كاالنحرافا  قبل اف تتفاقؼ، 
ؾل كما هي معايير  ياس اف تكؾف الرقابة االدارية كاجحة مؽ ناحية ما هؾ السظم –ق 

ية كالتعاكف كالسؾدة الف السعركؼ يجب اف تكؾف الرقابة جسؽ اجؾاء االندان –االداء،  
  -عمى الرقابة هي عسمية مشفردة تقؾـ بها االدارة لغرض التفتيش كتريد االخظاء ،  

يجب اف تتدؼ الرقابة االدارية بالدكرية كاالستسرار اب اف تقؾـ بأداء كعيفتها قبل بدء 
،ح_ اف (ٔ)انتهاء العسل مؽ السؤسدا  كاالفراد الخاجعيؽ لمرقابة كعشد بدء العسل ك عد 

كالثانؾية كالعسل عمى معرفة اسبال تمػ  ةلفعالة تسيز بيؽ االخظاء الرئيدالرقابة االدارية ا
االخظاء ك الشغاـ الرقابي الفعاؿ يدتشد عمى معمؾما  د يقة  ليدؾف القرار الذب يردر 

 ف صدكر القرار بشاء عمى معمؾما  غير د يقة يؤدبأ إذمؽ الجها  السخترة صحيح 
الى نتائب كارثية في بعض االحياف تعؾد عمى االدارة في نهاية االمر كالرقابة يجب اف 
تسارس مؽ عشاصر لها الخبرة كالتخرص في هذا السجاؿ كاف تتدؼ بالثقة كاالمانة كاف 

 تعرؼ مدا اهسية السهسة التي تقـؾ بها.
ف الخظة هي التي أ إذيجب اف يدؾف الشغاـ الرقابي متجانس ما الخظة السعدة لمتشفيذ  -٘

 (ٕ)تسد الشغاـ الرقابي بالسعايير السشاسبة كالتي يمـز اف تكؾف محددة بدقة.
كاتخاذ السؾقج الترحيحي الالـز تداعد الرقابة االدارية عمى جبو االحدا  السدتقبمية  -ٙ

اقتراح الحمؾؿ كالبدائل كاتخاذ القرارا  الترحيحية السشاسبة كالعسل عمى بياف كيفية ك 
 (ٖ)االنحرافا  كمشا حدكثها مدتقبال. معالجة

 الفرع الثاني
 هلي ومدهغات الرقابة االدارية عليههسية التعليم التربهي الأ    

هسية التعميؼ في الؾقت الحاجر كاصبح جركرة مؽ جركريا  الحياة، مسا أ لقد تزايد          
دفا االسر الى زج ابشاءهؼ في السؤسدا  التعميسية ، كخاصة بعد التظؾرا  التي حرمت في 

اصبح السجتسا يشغر الى الذخص االمي ليس فقو الذب ال يقرأ  إذالسجتسا كدخؾؿ التكشمؾجيا 
طرؽ التكشمؾجيا كاماـ هذ   ستعساؿد العسل عمى الحاسب االلي كاكال يدتب بل ايزا الذب ال يجي

 ،التظؾرا  كعجز الحدؾما  كخاصة الشامية مشها في مؾاجهة هذ  التظؾرا  كمؾاكبة التكشمؾجيا

                                                           
 .ٖٗ، ص ٕٔٔٓاالردف ،  –عساف زاهد   ديرب ، الرقابة االدارية ، دار السديرة لمشذر كالتؾزيا ،  (ٔ)
 كمابعدها.ٜٙسسر   راغب ناهيؽ ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
بريش ريسة ، الرقابة االدارية عمى السرافق العامة ، رسالة ماجدتير ، مقدمة الى كمية الحقؾؽ كالعمـؾ  (ٖ)

 .  ٜٗ، ص  ٖٕٔٓقدؼ الحقؾؽ جامعة العر ي بؽ مهيدب )اـ البؾاقي ( –االندانية 
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كغيرها زاد  مؽ اهسية التعميؼ التر ؾب  كمها  هذ  االسبال ،ككذلػ االزما  االقترادية الستعا بة
االهمي كالعسل عمى تذجيا القظاع الخاص عمى السذاركة في تقديؼ الخدما  التعميسية مقابل 

كلى لبياف اهسية التعميؼ التر ؾب هذا الفرع بفقرتيؽ األ سشدرسكعميه  ،الخزؾع لرقابة الدكلة
 مى التعميؼ التر ؾب االهمي .االهمي، كالثانية لبياف مدؾغا  الرقابة االدارية ع

 هسية التعليم التربهي االهليأ:  والا أ 

كخاصة بعد ازدياد اعداد السدجميؽ في مؤسدا   ،لمتعميؼ التر ؾب االهمي اهسية كبير        
الذيؽ يرغبؾف مؽ  ،كنارؾ فيها رجاؿ االعساؿ ،مسا زاد مؽ اعدادها كتشؾعت مدتؾياتها ،التعميؼ
فسثال في  ،انذئت السدارس كالسعاهد كالجامعا  الخاصة إذمؽ تظما الجسيا الى التعميؼ  االفادة

كثر مؽ مائة أهيئا  غير حدؾمية مشذ بالؾاليا  الستحدة االمريدية بدء االعتساد التر ؾب لمسدارس 
كهؾ يعرؼ باسؼ  ،عهر قانؾف خاص بالتعميؼ االبتدائي كالثانؾب  ٕٕٓٓكمؤخرا في عاـ  ،عاـ

No child Left Behind  بسعشى الدعؾا التي تشادب التعميؼ لمجسيا ، كلقد جاء  السبادرة مؽ
لية لزساف جؾدة العسمية التعميسية إيجاد إحدؾمية السهتسة بالتعميؼ بهدؼ الغير بعض الهيئا  

 ك االهمي بدء يتظؾرأ، كالتعميؼ الخاص (ٔ)تقـؾ بها هيئا  اهمية متخررة بسؾافقة كزارة التعميؼ
كهؾ يعد تعبيرا عؽ جهؾد السؾاطشيؽ في حق التر ية كالتعميؼ كاف الدساح لمتعميؼ  االخريؾـ بعد 

االهمي  سيؤدب الى ازدهار السجتسا كيثبت لمسجتسا الدكر الفعاؿ لمجهؾد االهمية في مجاؿ 
ة كاالستزاد ،التي ستداهؼ بدد حاجة اساسية لسؽ يرغب مؽ ابشاء السجتسا في التعمؼ ،التعميؼ

التعميؼ االهمي سيداهؼ في مداعدة االفراد في قزاء اكقاتهؼ بعيدا عؽ االمؾر ك  ،بالعمؼ كالسعرفة
ا  االستثسارية السؤسدا  التعميسية االهمية احدا السذركع كتعد،(ٕ)الزارة بهؼ ك السجتسا معا

عامل الجؾدة في الخدما  التعميسية السقدمة في بشاء الدكلة ككاف انتذار هذ  السؤسدا  بدبب 
ذلػ اف التعميؼ في  فزاًل عؽ، (ٖ)دمة التعميسية في القظاع الحدؾميازاء تدني الخ مشها

السؤسدا  التر ؾية االهمية يعسل عمى تشسية مهارا  الظفل كمؾاهبه برؾرة افزل مسا هؾ عميه 
الل في الرج الؾاحد مسا يداعد السعمؼ الظ دكذلػ لقمة عد ،في السؤسدا  التعميسية الحدؾمية

همية تكؾف الظالب في السؤسدا  التر ؾية األ كاف متابعة ،عمى مراعاة الغركؼ الفردية لمتالميذ

                                                           
كل مؽ )د.رندب احسد ط يسة كد. سعيد احسد سميساف ك د. عبد الرحسؽ الشقيب ك د. حدؽ حديؽ البيالكب ك  (ٔ)

، الجؾدة الذاممة في التعميؼ  د. محدؽ السهدب سعيد ك د.  بؽ سميساف البشدرب ك د مرظفى احسد عبد الباقي(
 .  ٕٕٓالديرة ، بدكف سشة نذر ، ص  االسس كالتظبيقا  ، دار –بيؽ مؤنرا  التسييز كمعايير االعتساد 

 . ٖٕكاكاف اسساعيل كه ردب ، مردر سابق ،ص  (ٕ)
 . ٖٕٓكٕٕٙد. مرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
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مي في العراؽ فاف التعميؼ االهك ، (ٔ)كجادة كذلػ لقؾة العالقة بيؽ السشزؿ كالسدرسة  ،متابعة مدتسرة
عمى الرغؼ انه لؼ يدؽ تجر ة حديثة بل انه كاف  ،ال حديثاإلؼ يشتعش كيشتذر برؾرة كاسعة 

، كاف مؽ االسبال التي اد  الى تأخر انتذار (ٕ)مؾجؾدا مشذ زمؽ بعيد اال انه كاف بأعداد قميمة
 -التعميؼ الخاص اك االهمي في العراؽ تتسثل باالتي :

العراؽ لقد كاف لمحركل التي مر بها  ،عدـ االستقرار االقترادب كالدياسي في العراؽ -ٔ
د  الى أمس االمؽ عمى العراؽ كمها اسبال كالعقؾ ا  االقترادية التي فرجها مج

السدتثسريؽ  عسلتدهؾر الحياة االقترادية كعدـ االستقرار الدياسي في العراؽ مسا حجؼ 
 .ظاع الحدؾمي كعمى مجانية التعميؼفي قظاع التعميؼ كدفا الى االعتساد كالتركيز عمى الق

السجاؿ لمسدارس االهمية مؽ قبل مديريا  التر ية في السحافغا  ككاف التعميؼ ح دتأخر ف -ٕ
 االهمي محرؾرا في العاصسة بغداد فقو .

 ياـ السدتثسريؽ بتؾجيه استثساراتهؼ الى السذاريا االسرع ر حية كقمة االستثسار في مجاؿ  -ٖ
 (ٖ)التعميؼ.

لة كجعل التعميؼ االهمي مدفؾؿ في نه ك عد تذجيا االستثسار في التعميؼ مؽ قبل الدك أال إ -ٗ
ف يدؾف االستثسار في التعميؼ ذك مردكد ايجابي في السدا البعيد أدا أ، (ٗ)الدستؾر

كهذا يذدل الخظؾة االكلى لتهيئة القظاع الخاص ليقؾـ بدكر  في ترحيح  ،كالستؾسو
 العسمية التعميسية كفق جؾابو معيشة .

االهمي هؾ اف القرف الحادب كالعذريؽ هؾ قرف الثؾرة كمسا زاد مؽ اهسية التعميؼ          
فاف كفاءة التعميؼ ستكؾف مرتبظة بسدا قدرة السؤسدة التعميسية عمى  مؽ ثسةكالتقشية ك  ،السعرفية

ال إهؾ جديد الى فئة الستعمسيؽ بذرط مؾاكبة هذا التظؾر كذلػ عؽ طريق نقل كتؾفير كل ما 
تكمفة العالية لمخؾض في هذا السجاؿ ، كعدـ استظاعة يتشافى ما مبادئ التعميؼ ك الشغر لم

الحدؾمية عؽ طريق انغستها التعميسية في مؾاجهة كاستيعال هذا التظؾر الف هذا سيدمفها نفقا  
 للفراد مسا جعل اف يدؾف التعميؼ مجاالً  ة مؽ نفقا  تؾفير التعميؼ االساسعالية جدا بالسقارن

                                                           
اماؿ عمي حدؽ ، دراسة ميدانية لبعض مذدال  التعميؼ االبتدائي الخاص في محافغة السشيا ،بحل مشذؾر  (ٔ)

 .ٓ٘،ص  ٜٕٔٓ، ٖٔية الستخررة ، عدد في السجمة الدكلية لمبحؾ  الشؾ 
 .٘ٓ٘العراؽ في التاريخ ، مردر سابق ، ص (ٕ)
راجي عبيد نغيسش ، كاقا التعميؼ الخاص في البررة ، بحل مشذؾر في مجمة دراسا  البررة ، الدشة  (ٖ)

 .ٚ٘ٔ، ص  ٕٚٓٓ، ٔالثانية ، العدد
التي تشص عمى ) التعميؼ الخاص  ٕ٘ٓٓلدشة رابعا ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ /ٖٗيشغر نص السادة ) (ٗ)

 كاالهمي مدفؾؿ ، كيشغؼ بقانؾف( .
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كذلػ لغرض مؾاجهة هذا التظؾر عؽ طريق انذاء مؤسدا  رحبا لالستثسار مؽ القظاع الخاص 
 (ٔ)تعميسية لها القدرة عمى تأهيل الستعمسيؽ كمؾاكبة تظؾرا  العرر.

 ،تجر ة السدارس االهمية مؤنر ايجابي كانفتاح التشافس في تقديؼ الخدمة التعميسية عد ك         
ذكب الظمبة مؽ جهة كمؤسدي السؤسدا   مؽ ،ككذلػ االهتساـ بالتعميؼ بشؾ يه االبتدائي كالثانؾب 
مذركع السؤسدا  التر ؾية االهمية  بعزهؼ عدالتر ؾية االهمية مؽ جهة اخرا . بالرغؼ مؽ اف 

كيخمق  ،مذركع يقدـ خدمة لمتعميؼ د عدس ذلػ كيع االخر يرا هؾ مذركع ر حي بحت اال اف 
التر ؾية االهمية تداهؼ في خمق التشافس بيؽ الظمبة كالبحل عؽ الدسعة التعميسية كالسؤسدا  

، عمسا (ٕ)تؾفير الدعؼ لمعسمية التر ؾية فزاًل عؽحالة التشافس ما السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية 
 عمىباف التدريس الفعاؿ هؾ عمؼ كفؽ معا فهؾ فؽ ألنه ال يتزسؽ تعميسا  محددة يشبغي 

كهؾ عمؼ الف البحؾ  كالدراسا  اثبتت كجؾد  ،االلتزاـ بها في طريقة تدريدهؼ جسيعهؼ السدرسيؽ
، كاف التزاـ بعض السؤسدا  (ٖ)السعمؼ الفعاؿ تعسمهاال بد اف يد ،استراتيجيا  مهسة في التعميؼ

ا  التر ؾية االهمية بهذا االمر ساعد عمى ازدياد اعداد الظمبة الذيؽ يرغبؾف في االلتحاؽ بالسؤسد
 ا .هسيتهأ التر ؾية االهمية مسا زاد مؽ 

هسية التعميؼ التر ؾب االهمي تكسؽ بسا تقدمه مؽ أ مسا سبق عرجه يتزح لشا بأف         
خدما  تعميسية كطرؽ تدريس متظؾرة كمتابعة جيدة مؽ السعمسيؽ كهذ  كمها امؾر ترفا مؽ نأف 

السؤسدا  كهذا يعدس صؾر  مثمى يجب اف تتستا بها  ،ككفاءة العسمية التر ؾية كالتعميسية
عمسا باف ما ذكر اعال  مؽ الخدما  السسيزة ال تتؾفر في جسيا  جسيعها هميةؾية األالتر 

 السؤسدا  التر ؾية االهمية بل اف بعزها يفتقر الى بعض هذ  الخدما  . 

  

                                                           
نيفيؽ بشت حامد بؽ سالؼ الراعدب الحر ي ، السدؤكلية االجتسا ية لسدارس التعميؼ االهمي بسديشة مدة  (ٔ)

 –الى كمية التر ية السدرمة كسا يدركها مالؾ كاداريؾ السدارس االهمية كاكلياء االمؾر ، رسالة ماجدتير ، مقدمة 
 . ٔ٘ق ، ص  ٕ٘ٗٔمدة السدرمة ، جامعة اـ القرا ، 

 افشاف   كثائر عمؾاف ، السدارس االهمية .. هل هي الحل لسذاكل التعميؼ في العراؽ ، تحقيق مشذؾر عمى  (ٕ)
 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٓتاريخ الزيارة    http://mracpc.uobaghdad.edu.iqنبدة االنترنت عمى السؾقا االلكتركني

 ـ .  ٖٓ:ٔٔالداعة 
رك ر  ج. مارزانؾ ك كجؾف ؿ . بركاف ، دليل السعمؼ لكتال التدريس فؽ كعمؼ ، مدتبة التر ية العر ي لدكؿ  (ٖ)

 . ٖٔ، ص ٕٙٔٓالسسمكة العر ية الدعؾدية ،  –الخميب ، الرياض 
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 ثانيا : مدهغات الرقابة االدارية على التعليم التربهي االهلي

كاف  التي ذكر  كللهسية السؤسدا  التر ؾية االهمية في مجاؿ التعميؼ تؤديهلمدكر الذب         
 ال بد اف تكؾف لإلدارة  سمظة تقديرية في مؾاجهة هذا الشؾع مؽ التعميؼ 

هؼ مدؾغا  الرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمي أ البد لشا مؽ بياف  لذلػكاستشادا        
 -كالتي تتسثل باالتي :

كفقا لسفهـؾ االستثسار في السؾارد  ،مهؼ في رفا الظاقة االنتاجية لعشرر العسل أثرالتعميؼ له  -ٔ
انه يأتي  ككهذا يؤدب الى االسراع بعسميا  التشسية االقترادية كاالجتسا ية معا،  ،البذرية

 كاالرتقاء بالسدتؾا الرحي له. ةعامبرؾرة بفؾائد لمسجتسا 
الكبيرة في مسارسة  هسيتهأ  فزاًل عؽياـ الديسقراطية الحديثة ك  التعميؼ في بشاء الدكلة أثر -ٕ

 (ٔ)الحقؾؽ كالحريا .
التأكد مؽ تظبيق تعميسا  التدجيل كالقبؾؿ الرادرة مؽ كزارة التر ية في السؤسدا  التر ؾية  -ٖ

 االهمية كاف يتؼ فتحها في الؾقت السحدد .
الرسسية السساثمة لها اذا كانت متابعة تشفيذ انغسة االمتحانا  السظبقة في السدارس  -ٗ

 السؤسدا  التعميسية االهمية تدرس السشاهب الرسسية .
متابعة مدػ الدجال  السظمؾ ة في السؤسدا  التعميسية الرسسية مزاؼ اليها الدجال    -٘

   (ٕ)الخاصة بالسؤسدا  التعميسية االهمية كالتي تشغؼ حالتها السالية.
في اعزاء الهيئة التدريدية كاالدارية العامميؽ في  مدا تؾفر الذركط السظمؾ ةالتأكد  -ٙ

 (ٖ)السؤسدا  التعميسية االهمية.
الرقابة عمى الهدؼ الذب مؽ اجمه انذئت السؤسدا  االهمية كالذب يجب اف يتالءـ ما  -ٚ

 هدؼ الدكلة مؽ التعميؼ .
 الدكلة . فؾجت اليها مؽ ياـ هذ  السؤسدا  بؾعائج عامة  -ٛ
 (ٗ)سدا  تتركز بيد السؾاطشيؽ كليس في يد الهيدل االدارب لمدكلة.ف الديادة في هذ  السؤ إ -ٜ

 االثار الثقافية كالركحية كاالجتسا ية السترتبة عمى التؾسا بالتعميؼ الخاص .-ٓٔ

                                                           
 . ٕٗٓكٖٕٓد. مرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٔٔيشغر نص السادة ) (ٕ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٜٔيشغر نص السادة ) (ٖ)
 .  ٜٔد. رجب   الديد الكحالكب ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
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مبة التحدب الستعمق بستظمبا  تعميؼ السدتقبل سؾاء كاف ذلػ عؽ طريق تعميؼ الظ -ٔٔ
مى السدتجدا  الثقافية السدتسر كالستؾاصل عاالنفتاح أـ السهارا  التعميسية الجديدة 

 .كالسعرفية

ف القظاع الخاص يشغر الى التعميؼ عمى انه مردر استثسارب كما مركر االياـ سيزيد إ-ٕٔ
ال بد اف تكؾف هشاؾ رقابة فعالة مؽ  مؽ ثسةالظمب عميه مؽ مجسؾعة مؽ السدتهمكيؽ ك 

ر ؾية االهمية هؾ تشغيؼ العسمية السؤسدا  الت عسلاالدارة كذلػ ألنها يجب اف يدؾف 
، (ٔ)التعميسية كتظؾيرها كتهيئة االجؾاء االجتسا ية كالشفدية كالتجهيزية التي تداعد عمى التعمؼ

ف يشغر له بأنه يؤدب أنسا ال بد أك  ،نه مذركع استثسارب ألى التعميؼ بإال يشغر إاب يجب 
 الرقابة االدارية عمى تحقيقه .رسالة سامية في رقي كتظؾر السجتسعا  كهذا ما تعسل 

              كتحقيق فرص  ،نيؾع التعميؼ كتحديشهف التعميؼ الخاص نريػ لمتعميؼ العاـ في إ-ٖٔ
 اللتحاؽ بالسدارس كيدؾف ذلػ عؽ طريقا

 االلتزاـ بدل الؾعائج كالسهاـ التي يدسح بها القانؾف . -
 تؾفير السعمسيؽ السؤهميؽ .القياـ بتؾفير كل ما يحتاجه التعميؼ بسا في ذلػ  -
 تظبيق القؾانيؽ كاالنغسة التي تشغؼ سير العسمية التعميسية  كااللتزاـ بها . -
 (ٕ)مذاركة القظاع الحدؾمي في تؾفير التعميؼ لفئا  مختمفة مؽ السجتسا. -

 هدافه كمزاميشه مؽ فمدفة السجتسا كتاريخه .أ ف يدتسد التعميؼ االهمي أجركرة  -ٗٔ

لى مؤسدا  تر ؾية إؾيل السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية التعميؼ ال تعشي تحف خرخرة إ -٘ٔ
الحدؾمية في تعميؼ ابشاء خاصة كانسا تعشي اف تتذارؾ السؤسدا  التر ؾية الخاصة ما 

 .السجتسا

ت مجرد عسمية استثسارية ، بسعشى ندانية كليدإخرة التعميؼ التر ؾب تعشي عسمية ف خرأ-ٙٔ
انداف كليس سمعه كاالنداف هؾ صانا التشسية كغايتها كال تقؾـ التشسية ف خريب السدرسة هؾ أ

عمى اسس اقترادية فقو بل تقؾـ ايزا عمى اسس ثقافية كاجتسا ية لبشاء الحاجر 
 كصشاعة السدتقبل .

                                                           
 . ٓ٘كٜٗالحر ي ، مردر سابق ، ص  نيفيؽ بشت حامد بؽ سالؼ الراعدب (ٔ)
 .ٜٕٙصباح ساعد كنؾر  مزكزب ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
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ال تؤثر السؤسدا  التر ؾية الخاصة سمبا عمى مبدأ تكافؤ الفرص اك ديسقراطية إيجب -ٚٔ
 (ٔ)التعميؼ.

ف بيشا السقرؾد بالرقابة االدارية كاهدافها كخرائرها ، تثار تداؤال  في أك عد              
هذا الردد كتتسثل هذ  التداؤال  باالتي : مؽ هي الجهة االدارية التي تراقب السؤسدا  

ف هذ  التداؤال  كغيرها أها ؟ كما هؾ نظاؽ هذ  الرقابة ؟ التر ؾية االهمية ؟ كماهي كسائم
 االجابة عميها في الفرؾؿ القادمة .سيتؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٜٜك ٜٛد. نبيل سعد خميل ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
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دارية على إلحكام الرقابة اأ
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 ولالفرل ال 
 هليدارية على التعليم التربهي الإلحكام الرقابة اأ

ف التظؾر الحاصل في السجتسا كالتقدـ التكشؾلؾجي كاف له االثر الكبير عمى مختمج إ         
الشذاطا  البذرية كمشها الشذاط التعميسي ، مسا دفا االدارة الى العسل عمى  تخظيو كتظؾير عسمية 

ايجاد  التعميؼ كمؾاجهة ازدياد ر بة افراد السجتسا في التعمؼ ك زيادة في الفرص التعميسية كالعسل عمى
كالتعقد الشؾعي لمسعرفة السعاصرة مسا دفا الدكؿ الى تذجيا  ،صيغ مشاسبة ما التزخؼ الكسي

كالعسل عمى تشؾع البرامب  ،كذلػ مؽ اجل التؾسا في حجؼ السؤسدا  التعميسية ،االستثسار في التعميؼ
تعميسي متكامل يتالئؼ العسل عمى انذاء نغاـ  مؽ ثسةكادخاؿ اساليب متظؾرة الى التعميؼ، ك  ،الدراسية

ما عركؼ العرر كيالحق ركب التظؾر ك تظؾير قدرا  السؾاطشيؽ عمى بشاء مجتسا متظؾر كقادر 
الدكؿ الى تذجيعها هي التعميؼ ف مؽ االنغسة التعميسية التي سعت أ إذعمى مؾاجهة التحديا ، 

هذا  مؽ ثسةالى القظاع الخاص كيعسل الى جانب الدكلة مؽ اجل تظؾير التعميؼ، ك  العائدهمي األ
 نجعتهاك  اؤنذئتيحتاج كمؽ اجل اف تعسل هذ  السؤسدا  عمى تحقيق الهدؼ الذب مؽ اجمه 

الدكؿ، اف تقؾـ الدكؿ الى اعادة تخظيو كتظؾير الدياسة التعميسية كمدا التزاـ هذ  السؤسدا  
كالؾسائل التعميسية التي  ،كندل هذ  السؤسدة كالسشاهب التي تدرسها ،سة السر يةبالقؾانيؽ كاالنغ

ككفاءة الكؾادر التعميسية كاالدارية التي تعسل لديها كذلػ مؽ اجل اف تعسل هذ  السؤسدا   تدتعسمها
ؾاجه التي ت ةف السذدمة الرئيدأتحقيق اهداؼ السجتسا ، كالؾاقا  ما السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية في

اب التؾفيق بيؽ الكؼ  ،التعميؼ في الدكؿ كخاصة الدكؿ الشامية هي التؾفيق بيؽ اثشيؽ هسا الكؼ كالشؾع
كمدتؾا يمبي الظسؾح لهذ   ،الهائل مؽ طالبي التعميؼ ك يؽ الحفاظ عمى تقديؼ تعميؼ ذك جؾدة عالية

قؾية لإلدارة عمى انذاء ال بد اف تكؾف هشاؾ رقابة فعالة ك  سابقاً الدكؿ، كلغرض تحقيق ما ذكر 
كتأسيس السؤسدا  التر ؾية االهمية تبدأ مؽ مرحمة التأسيس كتدتسر الى مرحمة مبانرة الشذاط 
 أـكتعسل عمى مرا بة كل ما يتعمق بهذ  السؤسدا  مؽ نركط كمقؾما  سؾاء قبل مبانرة الشذاط 

التعميؼ في  يؤديهدكر الذب بعد كاف تكؾف هشاؾ جها  رقابية فعالة تراقب هذ  السؤسدا  كذلػ لم
التقارل االقترادب بكذلػ  ،مختمج مجاال  الحياة  كمشها ازالة الفؾارؽ الظبقية بيؽ افراد السجتسا

كاالجتساعي الذب يحدثه بيؽ افراد السجتسا، كالرقابة االدارية كالفعالة كالسؤثرة يجب اال تقترر فقو 
ؾسائل التعميسية التي تتبا كانسا يجب اف تهدؼ الى عمى طريقة التدريس اك السشهب الذب يدرس اك ال

بياف العؾامل التي تظؾر التعميؼ كالعسل عمى تذخيص السعؾقا  سؾاء كاف ما يتعمق مشها بظالب 
هذا  سشدرسبالبيئة السحيظة كاف تعسل عمى تحديشها. كعميه كاستشادا لسا تقدـ  أـبالسدرسة  أـالعمؼ 

ى بياف الجها  التي لها حق الرقابة عمى التعميؼ التر ؾب االهمي كؿ سشخرره الالفرل بسبحثيؽ األ
 به نظاؽ الرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمي.  سشدرسكالثاني  تدتعسمهاكالؾسائل التي 
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 ولالسبحث ال 
 جهات الرقابة االدارية ووسائلها

قامت همية يدؾف محال لمرقابة االدارية سؾاء ما يردر مؽ السؤسدا  التر ؾية األ إف     
بشاء عمى طمب مؽ صاحب الذأف كذلػ لفحص مذرك ية  أـ هااالدارة بذلػ مؽ تمقاء نفد

االفعاؿ كمدا مظابقتها ألحداـ القانؾف، كالغاية مؽ الرقابة االدارية هي تحقيق سيادة القانؾف 
كيجعل السؤسدا  التر ؾية االهمية تعسل كهذا يشعدس ايجابيا عمى استقرار االكجاع القانؾنية 

هذ   انذئت امؽ اجمه الغاية التيكجعل تررفاتها كفقا لمقانؾف كتحقيق  ،عمى ترحيح اخظائها
 السؤسدا  اال كهؾ تقديؼ خدمة تعميسية متظؾرة كالعسل عمى تقدـ السجتسا كدخؾؿ اساليب حديثة

ء السخالفا  اك تقميمها مؽ خالؿ مراجعة تقـؾ بأنها إذهسية أ في التعميؼ، كلمرقابة االدارية 
تتدخل كتظمب مؽ هذ   إذتررفا  الجها  الخاجعة لمرقابة كذلػ قبل االختراـ اماـ القزاء 

كالدؤاؿ الذب يثار هشا مؽ هي  الجها  ترحيح اخظاءها كجعل تررفاتها مظابقة لمقانؾف.
 همية ؟ كما هي كسائمها في الرقابة ؟ لرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية األالجها  التي لها حق ا

كؿ الجها  السخترة بالرقابة سشقدؼ هذا السبحل الى مظمبيؽ األ لإلجابة عمى هذا الدؤاؿ
 االدارية كالسظمب الثاني كسائل الرقابة االدارية . 

 ولالسطلب ال 
 الجهات السخترة بالرقابة االدارية

نظاؽ الحاجا  العامة مسا دفعها الى  نتيجة لمتظؾر الحاصل في دكر الدكلة كاتداع   
انراؾ القظاع الخاص في تؾفير جزء مؽ هذ  الحاجا  كخاصة ما يتعمق في تقديؼ الخدما  
التعميسية كذلػ عؽ طريق انذاء مؤسدا  تر ؾية اهميه  ك تحت رقابتها كانرافها، كالتعميؼ االهمي 

 لذلػاالهمية ذا   يسة دستؾرية ك  حق نص عميه الدستؾر كاف انذاء السؤسدا  التر ؾية بؾصفه
عمى هذ  السؤسدا  اف يشتقص مشها ال يجؾز لمسذرع العادب كعؽ طريق اقرار  لمرقابة االدارية 

السرمحة العامة كالعسل عمى  ف يشغسها كفق ما تقتزيهأنسا عميه أك يهدر حقؾقها ك أك يقيدها أ
ف تعسل عمى أالهدؼ السشذؾد ك  ياـ هذ  السؤسدا  بتقديؼ كل ما لديها مؽ اجل الؾصؾؿ الى 

غرس ركح السؾاطشة لدا االفراد كغرس ثقافتها مؽ اجل اكتدال االفراد السهارا  كالتحميل 
معرفة جذكر السذدال  العالسية ك  أـكالحؾارا  كالسعرفة التاريخية كالسعاصرة سؾاء السحمية 

كمعرفة افزل الحمؾؿ لسؾاجهة هذ  السذدال ، كاف تعسل الرقابة االدارية عمى مشا السؤسدا  
التي مؽ اجمها اقر التعميؼ االهمي، كاستشادا لسا تقدـ ك سا  الغايا التر ؾية االهمية مؽ تحقيق غير 
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، كتؾزيا (ٔ)كمرر كاالردف اف العديد مؽ الدكؿ اخذ  بالالمركزية االدارية كمشها العراؽ
ف الدمظا  التشفيذية أ نجد ،(ٕ)االختراصا  بيؽ الدمظا  االتحادية كالدمظا  السحمية

في  ،س السركزية االداريةاالتحادية تسارس دكرها في ادارة السرافق العامة كالرقابة عميها عمى اسا
لرقابة عميها عمى اساس ف السحافغا  تسارس مهامها في ادارة السرافق العامة كاأحيؽ نجد 

كؿ رقابة الجها  السركزية كالفرع لى فرعيؽ األإسشقدؼ هذا السظمب  لذلػالالمركزية االدارية ك 
 الثاني رقابة الجها  الالمركزية .

 ولالفرع ال 
 رقابة الجهات السركزية

ف بحل رقابة الجها  االدارية السركزية يتظمب مشا بحثها كجهة ادارية كليدت كجهة إ      
تتسثل الجها  االدارية السركزية بدل مؽ رئيس الجسهؾرية كمجمس  إذحدؼ اك جهة سياسية ، 

كؿ رئيس ،اب اف الدمظة التشفيذية تتكؾف مؽ طرفيؽ  األ(ٖ)الؾزراء رئيدا كاعزاء ككذلػ الؾزارا 
يسثل سيادة البالد، كيدهر عمى جساف االلتزاـ  "هؾ رئيس الدكلة كرمز كحدة الؾطؽ، الجسهؾرية

كسالمة اراجيه، كفقا ألحداـ  بالدستؾر ، كالسحافغة عمى استقالؿ العراؽ، كسيادته، ككحدته،

                                                           
الشافذ ) يتكؾف الشغاـ االتحادب في جسهؾرية  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٙٔٔيشغر السادة ) (ٔ)

( مؽ دستؾر جسهؾرية مرر ٙٚٔكالسادة )  ال مركزية كادارا  محمية (فغا  العراؽ مؽ عاصسة كاقاليؼ كمحا
) تكفل الدكلة دعؼ الالمركزية االدارية كالسالية كاالقترادية ، كيشغؼ القانؾف كسائل تسديؽ  ٕٗٔٓالشافذ لدشة

لشقل الدمظا   ، كيحدد البرنامب الزمشيحمية ، كالشهؾض بها كحدؽ ادارتهاالؾحدا  االدارية مؽ تؾفير السرافق الس
قانؾف  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٜٗقانؾف رقؼ ) (ٖكٔالسؾاد ) كالسؾازنا  الى كحدا  االدارة السحمية ( . ككذلػ يشغر

 .ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ( في ٜٜٔٚالسشذؾر في الجريدة الرسسية بالعدد ) ة االردنيالالمركزي
الدياسي لمدكلة ، كيدكراف حؾؿ الؾعائج اف السركزية كالالمركزية االدارية نغاماف لإلدارة ال عالقة لهسا بالجانب 

االدارية في الدكلة مؽ حيل التركيز كالتؾزيا ، اذ اف السركزية االدارية ترمي الى احتكار مجسؾعة الؾعائج 
اما الالمركزية االدارية فتهدؼ الى تفكيػ هذا التركيز في الؾعيفة  ،يةاالدارية بيد الحدؾمة اك الدمظة السركز 

ها بيؽ الدمظا  السركزية كهيئا  محمية مشتخبة . فالسركزية االدارية اذا هي الؾحدة في االدارة االدارية كتؾزيع
كيعشي ذلػ اف الؾعائج االدارية تبانرها سمظة كاحدة هي الدمظة السركزية كمسثمؾها في االقاليؼ حيل انها هي 

الالمركزية االدارية تقزي بتؾزيا  التي تردر االكامر االدارية كهي التي تدهر عمى تشفيذها ، في حيؽ نجد
الؾعيفة االدارية عمى هيئا  مختمفة بعزها مركزية كالبعض االخر مشها هيئا  محمية ال مركزية . يشغر د.   

. ككذلػ د.   طه حديؽ الحديشي ، مبادئ كاحداـ القانؾف االدارب  ٙٓٔبدير كاخركف ، مردر سابق ، ص 
 .ٔٔٔ، ص  ٕٚٔٓاالدبية ، لبشاف ، ، مدتبة زيؽ الحقؾ ية ك ٔ، ط

 الشافذ .  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٘ٔٔ( كالسادة )ٗٔٔالسادة ) (ٕ)
 الشافذ.  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٙٙيشغر نص السادة ) (ٖ)
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رئيس  يعد، الثاني مجمس الؾزراء الذب يتكؾف مؽ رئيس مجمس الؾزراء كالؾزراء ك (ٔ)الدستؾر"
مجمس الؾزراء هؾ السدؤكؿ التشفيذب السبانر عؽ الدياسة العامة لمدكلة كالذب يستمػ 

الرئيس االدارب االعمى في  يعدما فيسا يخص الؾزير الذب أ، (ٕ)الرالحيا  الفعمية في الدكلة
نجد اف الدستؾر قد انار الى اف تذديل الؾزارا  ككعائفها كاختراصاتها كصالحيا   إذالؾزارة 

 (ٖ)الؾزير تشغؼ بقانؾف.

لها حق الرقابة عمى  التيكاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ مؽ هي الجها  االدارية السركزية     
 السؤسدا  التر ؾية االهمية ؟

                                                           
مؽ الدستؾر ( ٜٖٔكيشغر ايزا السادة )، ٕ٘ٓٓجسهؾرية العراؽ الشافذ لدشة ( مؽ دستؾر ٚٙدة )االس (ٔ)

) رئيس الجسهؾرية هؾ رئيس الدكلة ، كرئيس الدمظة التشفيذية ، يرعى مرالح  ٕٗٔٓالسررب الشافذ لدشة
الذعب كيحافظ عمى استقالؿ الؾطؽ ككحدة اراجيه كسالمتها ، كيمتـز بأحداـ الدستؾر كيبانر اختراصاته عمى 

السعدؿ ) السمػ هؾ رأس الدكلة  ٕٔٔٓردني لدشة ( مؽ الدستؾر االٖٓالشحؾ السبيؽ به ( كيشغر ايزا السادة )
 كهؾ مرؾف مؽ كل تبعه كمدؤكلية( 

( مؽ ٙٔالشافذ ، كيشغر ايزا السادة ) ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٓٛ( ك)ٛٚ( ك)ٙٚالسادة ) (ٕ)
ة كتتكؾف مؽ رئيس ) الحدؾمة هي الهيئة التشفيذية كاالدارية العميا لمدكل ٕٗٔٓالدستؾر السررب الشافذ لدشة

مجمس الؾزراء كنؾابه كالؾزراء كنؾابهؼ ، يتؾلى رئيس مجمس رئاسة الحدؾمة كيذرؼ عمى اعسالها كيؾجهها  في 
( مؽ الدستؾر السررب الشافذ ) تسارس الحدؾمة بؾجه خاص االختراصا  ٚٙٔاداء اختراصاتها ( كالسادة )

  العامة التابعة لها كالتشديق بيشها كمتابعتها ( في حيؽ نجد تؾجيه عسل الؾزارا  كالجها  كالهيئا -ٖاالتية .. 
( ٖٓفي السسمكة االردنية اف السمػ هؾ صاحب الدمظة الفعمية كصاحب االختراصا  الؾاسعة فسثال السادة )

السعدؿ  نرت عمى ) السمػ هؾ رأس الدكلة كهؾ مرؾف مؽ كل تبعة  ٕٔٔٓمؽ الدستؾر االردني لدشة 
( )السمػ يعيؽ رئيس الؾزراء كيقيمه كيقبل استقالته كيعيؽ الؾزراء كيقيمهؼ كيقبل استقالتهؼ ٖ٘ادة )كمدؤكلية ( كالس

 بشاء عمى تدبيب رئيس الؾزراء (
 الشافذ . ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٙٛالسادة ) (ٖ)

الؾعيفية التي ال تتغير بتغيير  كيزؼ الهيدل التشغيسي لمؾزارا   عددا مؽ السشاصب كالسؾاقا االدارية كالدرجا 
انخاصها اك ناغميها ك التالي يسدؽ بياف هذ  التقديسا  كالتي تشظبق عمى جسيا الؾزارا  كمشها كزارة التر ية 
كاف كانت هشاؾ بعض االختالفا  بيؽ كزارة كاخرا ككذلػ لكل كزارة قانؾف خاص بها يشغسها كيتشاكؿ 

ككذؿ لكل كزارة هيدل تشغيسي ادارب خاص بها ، كلكؽ بذدل عاـ تمتقي اختراص الؾزير الخاص بهذ  الؾزارة 
التشغيسا  االدارية لكل كزارة ما االختالؼ البديو فيسا بيشها كحدب اختراص كل مشها ، حيل نجد اف هشاؾ 

ى درجة سبا تقديسا  ادارية رئيدية في كل كزارة كهي تتدرج مؽ الؾزير باعتبار  الرئيس االدارب االعمى الى ادن
 -ادارية مؽ حيل السدؤكلية كهذ  الدرجا  تتسثل باالتي :

 مدير ن بة -ٚرئيس قدؼ -ٙمدير دائرة  -٘معاكف مدير عاـ  -ٗمدير عاـ  -ٖككيل الؾزارة  -ٕالؾزير -ٔ
 كهذا بااجافة الى السؾعفيؽ العسؾمييؽ الذب يشتسؾف الى الؾزارة كيذدمؾف مشتدبي الؾزارة كالذيؽ يقؾمؾف بأداء

 .ٙٗٔمهامهؼ الؾعيفية السدمفيؽ فيها يشغر د.   طه حديؽ الحديشي ، مردر سابق ، ص 
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 كالعراؽ الجها  االدارية السركزية في كل مؽ مرر كاالردف بدراسةالدؤاؿ  عؽسيتؼ االجابة     
. 

السركزية التي لها حق الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية في الجها  االدارية  -اكال : 
 مرر.

ف هشاؾ اهتساـ مؽ الدكلة بالتعميؼ كخاصة أف االطار التذريعي لمتعميؼ في مرر بيؽ إ        
، ككفل (ٔ)ك سياسيأك اقترادب أرحيح ألب اصالح اجتساعي انه السدخل ال لمكلبعد اف اثبت 

دارة حيل اكجب القانؾف عدـ جؾاز حق تشغيؼ الخدما  التعميسية لجهة االقانؾف التعميؼ السررب 
ال بترخيص مؽ مديرية التر ية إك تشغيؼ دركس تقؾية أك التؾسا فيها أنذاء السدارس الخاصة إ

ال بد اف تكؾف هشاؾ رقابة فعالة عمى التعميؼ الخاص مؽ االدارة كالدؤاؿ  مؽ ثسة،ك (ٕ)كالتعميؼ
هي الجها  االدارية السركزية في مرر كالتي لها الحق في الرقابة عمى الذب يثار هشا ما 

 مؤسدا  التعميؼ الخاص ؟

السعدؿ كالقرار الؾزارب  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔلقد بيؽ كل مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )          
، الجها  االدارية ٜٕٔٓ( لدشة ٓٔٔالسعدؿ بالقرار الؾزارب رقؼ ) ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗرقؼ 

 -سركزية التي لها حق الرقابة عمى مؤسدا  التعميؼ الخاص كهي تتسثل باالتي:ال

السجمس االعمى لمتعميؼ قبل الجامعي الذب يدؾف برئاسة كزير التعميؼ كيزؼ مسثميؽ عؽ  -ٔ
قظاعا  التعميؼ كالجامعا  كاالزهر كالثقافة كالتخظيو كالسالية كاالنتاج كالخدما  كالقؾا 

هتسيؽ بذؤكف التعميؼ كيتؾلى التخظيو لهذا التعميؼ كرسؼ خظظه العاممة كغيرهؼ مؽ الس
 (ٖ)ك رامجه.

المجشة السركزية لمتعميؼ الخاص كالتي تكؾف برئاسة رئيس القظاع السذرؼ عمى التعميؼ  -ٕ
الخاص كعزؾية كل مؽ )رئيس االدارة السركزية السختص، مدير عاـ االدارة العامة 

                                                           
 -ٕٗٔٓمشذؾرا  كزارة التر ية كالتعميؼ السررية بعشؾاف )الخظة االستراتيجية لمتعميؼ قبل الجامعي في مرر  (ٔ)

الداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٓتاريخ الزيارة  www.unesco.org، مشذؾرة عمى السؾقا االلكتركني  ٖٔ( ص  ٖٕٓٓ
 ـ . ٖٗ:ٙ

 .ٕٖٕد. مرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ،  (ٕ)
 السعدؿ . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )٘٘( ك)ٕالسادة ) (ٖ)

http://www.unesco.org/


 

 

44 

الدارة العامة لمذؤكف القانؾنية، مدير عاـ االدارة لمتعميؼ الخاص كالدكلي، مدير عاـ ا
 (ٔ)العامة لمتؾجيه السالي كاالدارب (.

لمؾزير اصدار تعميسا  بالذركط كالسؾاصفا  الؾاجب تؾفرها في السؤسدا  التعميسية  -ٖ
الخاصة، كال تردر الترخيص بأنذاء اك التؾسا بالشدبة لسدارس التعميؼ الثانؾب العاـ اال 

كزير التعميؼ ، كال يجؾز لمسدارس الخاصة االستعانة بالسدرسيؽ العامميؽ في بقرار مؽ 
السدارس الحدؾمية اال كفق الذركط كالسدة التي يحددها كزير التر ية، كسا اف العالقة بيؽ 
العامميؽ في السدارس الخاصة كصاحبها تشغؼ كفق قرار يردر مؽ الؾزير بعد اخذ رأب 

  (ٕ)كزير القؾا العاممة.
دارا  التعميؼ الخاص في الؾزارة التي تقؾـ بالتؾجيه السالي كاالدارب عمى السدارس ا -ٗ

الخاصة، كالرقابة عمى مراكز التدريب كالتعميؼ، بااجافة الى االجهزة الفشية السخترة 
 (ٖ)السؾجؾدة في الؾزارة تتؾلى متابعة السدارس الخاصة.

رسة تحت االنراؼ االدارب كالسالي لمؾزير اك السحافظ السختص اصدار قرار بؾجا السد -٘
بشاء عمى اقتراح مؽ لجشة نؤكف التعميؼ الخاص في االدارة التعميسية التي تقا السدرسة 

 (ٔ)جسؽ نظاقها االدارب.

                                                           
 ٛٔ( في ٕٛ٘السشذؾر في الجريدة الرسسية السررية بالعدد )السررب  ٜٕٔٓ(لدشة ٓٔٔالقرار الؾزارب رقؼ ) (ٔ)

بحل السؾجؾعا  التي يحيمها إليها كزير التر ية  - ٔحيل تختص هذ  المجشة بسا يمي )،  ٜٕٔٓنؾفسبر 
كالتعمػيؼ ك التعمػيؼ الفشػي أك رؤساء القظاعا  أك اادارا  السركزية بالؾزارة أك مديرك السػديريا  أك اادارا  

 تعميسية بالسحافغا  .ال
الفرل في الظمبا  أك التغمسا  التي  - ٖبحل كافة ما يتعمق بذئؾف التعميؼ الخاص كأساليب تظؾير  . - ٕ

يتقدـ بها أصحال الذأف مؽ قػرارا  لجاف نئؾف التعميؼ الخاص بالسػديريا  أك اادارا  التعميسيػة كمػا يتعمػق 
رسي مقابل الخدما  كسبداء الرأب في طمبا  زيادتهػا عؽ الشدب السذار بتعػديل السرركفا  كرسـؾ الشذاط السد

دراسة أسبال عدـ إزالة مخالفا  السػدارس الخاصػة السؾجػؾعة تحػت اانراؼ السالي  - ٗإليها بهذا القرار .
تبا في نأنها ، ما كاادارب، خالؿ السدة السحددة لذلػ ؛ كالشغر في اقتػراح السديريػة أك اادارة التعميسية فيسا ي

اعتسػاد ااجػراءا  الالزمػة ازالتهػا في مدة ال تتجاكز سشة أخرا، كال تعد تؾصيا  المجشة نافذة إال بعد اعتسادهػا 
مػؽ كزيػر التر يػة كالتعمػيؼ ك التعميؼ الفشي، كلؾزير التر ية كالتعميؼ ك التعميؼ الفشي أف يزؼ إلى عزؾية المجشػة مػؽ 

نة به ، عمى أف يردر بذلػ قرار كزارب  كيتؾلى أمانة المجشة مدير عاـ اادارة العامة لمتعميؼ يػرا االستعا
ة، الخاص ، كلمجشػة أف تػدعؾ لحزؾر جمداتها مؽ تدعؾ الحاجة إلى االستعانة به في السؾجػؾعا  السعركجػ

 دكف أف يدؾف له صؾ  معدكد ( .
 السعدؿ .  ٜٔٛٔلدشة  ٜٖٔؼ السررب رقؼ ( مؽ قانؾف التعميٛٙ( ك)ٚٙ(ك)ٚ٘السؾاد ) (ٕ)
 السررب بذأف التعميؼ الخاص ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ( مؽ القرار الؾزارب رقؼ ٘ٚ( ك )ٛ٘(ك )ٚ٘السؾاد ) (ٖ)

 . ٕٗٔٓ/ٜ/ٜٕ( في ٕٕٕالسشذؾر بالجريدة الرسسية السررية بالعدد )



 

 

45 

 همية فيالجها  االدارية السركزية التي لها حق الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية اال -ثانيا:
 االردف.

لمتر ية في السسمكة االردنية عمى احدا  تغيير نامل لمبرامب تتسثل الدياسة العامة     
كالسسارسا  التر ؾية كذلػ عؽ طريق اعداد نغاـ لمتعميؼ يعسل عمى تشسية مهارا  الظمبة كالقدرة 
عمى مؾاجهة التحديا  ك التالي يحتاج هذا الشهب الى احدا  تغيير نامل كمعسق لالنتقاؿ مؽ 

، كلمدكر الكبير لمسدارس الخاصة في االردف (ٕ)يتدؼ بتؾزيا الدمظة نغاـ مركزب تقميدب الى نغاـ
، ال (ٖ)في تظؾير الشغاـ التعميسي كتعزيز السشافدة فيه كتخفيال العبء عؽ كزارة التر ية كالتعميؼ

بد لشا مؽ بياف الجها  اادارية السركزية التي لها الحق في الرقابة عمى التعميؼ الخاص في 
 -ثل باالتي :االردف كالتي تتس

 مجمس الؾزراء -ٔ

ال يجؾز قبؾؿ الهبا  كالسشح كالتبرعا  مؽ قبل السؤسدا  التعميسية الخاصة اذا كانت مؽ    
 (ٗ)مردر غير اردني اال بسؾافقة مجمس الؾزراء.

 كزارة التر ية كالتعميؼ  -ٕ
 .بأحداـ القانؾف تقييدها بسا يدفل التزامها ك  جسيعها االنراؼ عمى السؤسدا  التعميسية الخاصة -
االنراؼ عمى تؾفر الرعاية االرنادية كالؾقائية كالرحية بالسدتؾا السالئؼ في السؤسدا   -

 التر ؾية الخاصة .
 .طها اال بترخيص مؽ كزارة التر يةف تشذأ كتسارس نذاأيسدؽ لمسؤسدا  التعميسية الخاصة ال  -
كزارة التر ية كذلػ مؽ اجل التقييد تكؾف السؤسدا  التعميسية الخاصة خاجعة ألنراؼ كمرا بة  -

 فها كااللتزاـ بالتذريعا  التر ؾية في السسمكة كالعسل عمى تحقيقها.بفمدفة التر ية كالتعميؼ كاهدا

                                                                                                                                                                      
 عميؼ الخاص.السررب بذأف الت ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ( مؽ القرار الؾزارب رقؼ ٔٙالسادة ) (ٔ)
د. خالد طؾفاف ك د تيدير الش يسي كد عاطج عزيا  ، االستراتيجية الؾطشية لمتعميؼ في االردف ، طبعت  (ٕ)

 . ٓٔ، ص ٕٙٓٓبأسهاـ مؤسدة دعؼ مذركع تظؾير التعميؼ في االردف ، 
ا االلكتركني د. اميؽ نديفا  ، )التعميؼ الخاص( نغاـ جديد لترشيال السدارس ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾق (ٖ)

https://www.ammonnews.net/  ـ. ٙٔ:ٕٔالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٔتاريخ الزيارة 
( لدشة ٖٓٔق( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )/ٖٔالسادة ) (ٗ)

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ

https://www.ammonnews.net/
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مؽ كزير التر ية ازالة هذ  السخالفة  تشذرعشد  ياـ السؤسدة التعميسية الخاصة بسخالفة القانؾف  -
سدؽ اغالؽ السؤسدة اك الغاء ترخيرها مؽ قبل ك تكرر  فيأهذ  السخالفة  تزاؿفإذا لؼ 
 الؾزير. 

يسدؽ لمؾزير احالة السؤسدة التعميسية الخاصة السخالفة الى السحدسة السخترة كالتي لها  -
 (ٔ)فرض عقؾ ة الغرامة عميها.

ال يجؾز لمسؤسدا  التعميسية الخاصة انذاء سدؽ داخمي اك صاال  رياجية اك مظاعؼ اك  -
 داخل السؤسدة اال بالسؾافقة السدبقة لمؾزارة .غيرها مؽ السرافق 

ال يجؾز لمسؤسدا  التعميسية الخاصة فتح نعب دراسية جديدة اك تبديل نعب اك اجافة  -
ساحا  اال بسؾافقة الؾزارة كعشد تجديد ترخيرها، كسا ال يجؾز لها اف تدتخدـ السباني اك 

سسية اك االسبؾ ية اك الريفية اقامة السرافق الدراسية اثشاء الفترة السدائية اك العظل الر 
 انذظة تعميسية اك تر ؾية اال بسؾافقة الؾزارة .

جركرة حرؾؿ مؾافقة الؾزارة عمى التعميؼ السختمو في السؤسدا  التعميسية الخاصة باستثشاء  -
 رياض االطفاؿ كحتى الرج الدادس مؽ التعميؼ االساسي . 

 خاصة في الحاال  التي نص عميها القانؾف. لمؾزير الغاء رخرة السؤسدة التعميسية ال -
جركرة الحرؾؿ عمى مؾافقة الؾزارة قبل تعييؽ معمؼ اجشبي مؽ قبل السؤسدة التعميسية  -

 (ٕ)الخاصة.
  يأتيف مؽ جسؽ مهامه ماأ إذ: مجمس التر ية كالتعميؼ  -ٖ
السجمس ، ك مشهاج في اب مؤسدة تعميسية اال بسؾافقة أك كتال أ يجؾز تدريس اب تظبيق ال -

كسا ال يجؾز لمسؤسدا  التعميسية الخاصة اف تدرس لغة اجشبية اك اكثر اال بسؾافقة مجمس 
 التر ية كالتعميؼ .

مس جركرة اخذ رأب السجمس عمى رسؼ الدياسة التر ؾية في السسمكة كالسعركجة عمى السج -
 الؾزير . مؽ

تشسؾية في الؾزارة بسا في ذلػ جركرة  ياـ الؾزير بعرض نتائب االمتحانا  العامة كالخظة ال -
 (ٖ)السذركعا  التر ؾية عمى السجمس ألخذ رأيه.

                                                           
 السعدؿ. ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٜٖ( ك )ٖٖ( ك)ٖٔك) ج ك ق (/ٙالسؾاد ) (ٔ)
( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص ٕ/ط/ٙٔ( ك )٘ٔل كد( ك )/ٖٔك ج( ك ) ٔ/ل/ٓٔ( ك )ٔ/ٜالسؾاد ) (ٕ)

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔالسؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني )
 ٜٜٗٔ( لدشة ٖ(  مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٖ٘أ ك ل( ك )/ٖٗك)( ٕٗ( ك )ٖٕالسؾاد  ) (ٖ)

 السعدؿ .
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الجها  االدارية السركزية التي لها حق الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية في  -:ثالثا
 العراؽ

كؿ هؾ رئيس الجسهؾرية كالثاني ذية في العراؽ تتكؾف مؽ طرفيؽ األف الدمظة التشفيإ  
، كعشد االطالع عمى الرالحيا  السسشؾحة لرئيس (ٔ)الؾزراء بسا في ذلػ الؾزراء كالؾزارا مجمس 

الشافذ مقارنة ما صالحيا  مجمس الؾزراء كرئيس  ٕ٘ٓٓالجسهؾرية في الدستؾر العراقي لدشة 
ف الرالحيا  الفعمية هي بيد أ، في حيؽ نجد (ٕ)مجمس الؾزراء نجد انها صالحيا  فخرية

ف مؽ الرالحيا  السسشؾحة  لسجمس الؾزراء هي أ إذء كرئيس مجمس الؾزراء مجمس الؾزرا
تخظيو كتشفيذ الدياسة العامة لمدكلة كالخظو كاالنراؼ عمى عسل الؾزارا  كالجها  غير 

اصدار االنغسة كالتعميسا  كالقرارا  لغرض تشفيذ القؾانيؽ كاف رئيس  فزاًل عؽالسرتبظة بؾزارة 
،كعشد الرجؾع الى (ٖ)ؤكؿ التشفيذب السبانر عؽ الدياسة العامة لمدكلةمجمس الؾزراء هؾ السد

( لدشة ٘كنغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕقانؾف كزارة التر ية العراقي رقؼ )
، نجد انه ال يجؾز مشح الذخص الظبيعي اك السعشؾب االجشبي اجازة تأسيس مدرسة ٖٕٔٓ

همية لتعميؼ المغا  االجشبية اك السهؽ اك لدكرا  التقؾية أ همية اك معاهد أ ابتدائية اك ثانؾية 
ال يجؾز مشح السخررة لمسشاهب االهمية اك ركجة اطفاؿ اال بسؾافقة مجمس الؾزراء، كذلػ 

ك السعهد كتجديدها اال بعد سداد االجؾر التي تدتؾفى عؽ أك السدرسة أاجازة تأسيس الركجة 
ال يجؾز مشح اجازة ك ، (ٗ)االجؾر بتعميسا  تردر مؽ مجمس الؾزراء مشح االجازة كتحدد هذ 

ال بسؾافقة مجمس إرسسية ال غيرتأسيس لمسؤسدا  التعميسية االهمية كالتي تدرس السشاهب 
ال بد  ك عد اف بيشا صالحيا  مجمس الؾزراء فيسا يخص السؤسدا  التعميسية االهمية، ،(٘)الؾزراء

                                                           
 الشافذ .  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٙٙالسادة ) (ٔ)
 الشافذ . ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٖٚالسادة ) (ٕ)
 الشافذ .  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٓٛ( ك )ٛٚالسادة ) (ٖ)
الشافذ ) اكال : لمؾزير مشح الذخص الظبيعي اك  ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )ٖٓالسادة ) (ٗ)

تعميؼ السهؽ اك معهد اهمي لتعميؼ المغا  االجشبية اك ل -ركجة اطفاؿ اهمية . ل–السعشؾب العراقي اجازة فتح : أ 
مدرسة ابتدائية اك ثانؾية اهمية . ثانيا : لمؾزير بسؾافقة مجمس الؾزراء  -لدكرا  التقؾية لمسؾاد السدرسية السشهجية . ج

 مشح االجازة السشرؾص عميها في البشد )اكال( مؽ هذ  السادة الى الذخص الظبيعي اك السعشؾب االجشبي (
مس الؾزراء بتعميسا  مقدار االجؾر التي تدتؾفي عؽ مشح االجازة بتأسيس اكال( تشص )يحدد مج/ٖٔك السادة ) 

 الركجة اك السدرسة اك السعهد كتجديدها ( . 
التي تشص ) لمؾزير بسؾافقة مجمس  ٖٕٔٓ( لدشة ٘اكال ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٗالسادة ) (٘)

همية التي تدرس السشاهب غير الرسسية كيحدد السقرؾد بتمػ الؾزراء مشح اجازة تأسيس السؤسدا  التعميسية اال
 =يسا  يردرها الؾزير لهذا الغرض (السشاهب كنركط مشح االجازا  بتعم
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سسشؾحة لؾزارة التر ية متسثمة بؾزير التر ية كالهيدل التشغيسي لمؾزارة لشا مؽ بياف الرالحيا  ال
الؾزير هؾ " الرئيس االعمى لمؾزارة كتردر عشه التعميسا  كاالنغسة الداخمية كالقرارا   يعدك 

كاالكامر في كل ماله عالقه بتشفيذ مهاـ الؾزارة كتذديالتها كصالحيتها كسائر نؤكنها االدارية 
 هافشية جسؽ حدكد هذا القانؾف كله تخؾيل اب مؽ ككالء الؾزارة اك السدراء العاميؽ فيكالسالية كال

ك نغاـ  ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ. كعشد الرجؾع الى قانؾف كزارة التر ية رقؼ )(ٔ)بعزا مؽ مهامه " 
 -لمؾزير صالحيا  تتسثل باالتي : نجد اف ٖٕٔٓ( لدشة ٘التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

اجازة تأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية باقتراح مؽ السديرية العامة لتعميؼ لمؾزير مشح  -ٔ
 (ٕ)العاـ كاالهمي كاالجشبي.

لمؾزير بسؾافقة مجمس الؾزراء مشح اجازة تأسيس مؤسدة تعميسية اهمية لمذخص الظبيعي اك  -ٕ
ب غير السعشؾب االجشبي ، ككذلػ مشح اجازة تأسيس السؤسدا  التعميسية التي تدرس السشاه

 (ٖ)الرسسية.
ها كالغاءها تردر تعميسا  مشح اجازة تأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية ك تجديدها كايقاف -ٖ

 (ٗ)الؾزير. بتعميسا  تردر مؽ 

                                                                                                                                                                      

 كيقرد بالسشاهب غير الرسسية هي السشاهب  غير السقرر تدريدها في السدارس العرا ية الرسسية مؽ قبل كزارة التر ية
الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية  ٕٗٔٓ( لدشة ٔاكال ( مؽ تعميسا  رقؼ ) /ٕالسادة )يشغر 

) يسشح كزير التر ية بسؾافقة مجمس الؾزراء اجازة تأسيس السدارس االهمية التي تدرس السشاهب غير الرسسية 
ارس العرا ية الرسسية مؽ قبل كزارة كالسقرؾد بالسشاهب غير الرسسية هي السشاهب غير السقرر تدريدها في السد

التر ية ما مراعاة ما يأتي : أ تدرب عمى مؤسدي هذ  السدارس ذا  نركط مشح االجازة الؾاردة في البشد اكال مؽ 
 يرفق بظمب مشح االجازة ما يأتي : -( . لٔالسادة )

ختراص في السديرية العامة السشاهب التي يركمؾف تدريدها لغرض عرجها كتد يقها مؽ قبل خبراء مؽ ذكب اال -ٔ
 لمسشاهب .

كثيقة اعتراؼ رسسية صادرة عؽ الجهة التي مشحتها حق االمتياز لتدريس تمػ السشاهب تشص عمى اف السشاهب التي  -ٕ
 تدرس بتمػ السدارس معترؼ بها رسسيا اك دكليا كالذهادة التي يحرل عميها طمبتها قابمة لمتعادؿ كاالعتراؼ .

 كافة يتؼ رفا الظمب الى مجمس الؾزراء لغرض استحراؿ السؾافقة .(بعد استيفاء الذركط  -ٖ
 
 الشافذ .  ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕاكال( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )/ٗالسادة ) (ٔ)
اكال ( مؽ نغاـ  /ٖالشافذ . ككذلػ السادة ) ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕاكال ( مؽ قانؾف كزارة التر ية  رقؼ )/ٖٓالسادة ) (ٕ)

 الشافذ. ٖٕٔٓ( لدشة ٘االجشبي رقؼ )التعميؼ االهمي ك 
اكال ( مؽ نغاـ  /ٗالشافذ ، ككذلػ السادة ) ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕثانيا ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )/ٖٓالسادة ) (ٖ)

 الشافذ. ٖٕٔٓ( لدشة ٘التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
 لشافذ .ا ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕثانيا ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )/ٖٔالسادة ) (ٗ)
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لمؾزير مشح اجازة تأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية لمدفارا  كالهيئا  الدكلية السعتسدة  -ٗ
ك الهيئة طالبة أؽ جسهؾرية العراؽ كالدكلة فاؽ بيبذرط السعاممة بالسثل كعؽ طريق االت

 (ٔ)االجازة.
 (ٕ)لؾزير التر ية الحق برفض مشح اجازة تأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية. -٘
بعد مزي ثال   اة لمسؤسدا  التعميسية االهمية اال يجؾز التررؼ بااجازة السسشؾح -ٙ

 (ٖ)سشؾا  مؽ تاريخ مشحها ك سؾافقة الؾزير.
 (ٗ)رار بإلغاء اجازة التأسيس السسشؾحة لمسؤسدا  التعميسية االهمية.لمؾزير اصدار ق -ٚ
ك أك زيادة حررها أكثر مؽ لغة اجشبية أسؤسدا  التعميسية االهمية تدريس ال يسدؽ لم -ٛ

 (٘)ال بسؾافقة الؾزير.إك مشاهب غير رسسية أدريس كتب كمؾاجيا تخررية اجافية ت
السشاهب غير الرسسية في السؤسدا  التعميسية ال يجؾز لغير العراقييؽ تدريس مقررا   -ٜ

 (ٙ)االهمية اال بسؾافقة الؾزير.

 ٖٕٔٓ( لدشة ٘لمؾزير فرض احد العقؾ ا  الؾاردة في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )-ٓٔ
عمى صاحب االجازة )صاحب السؤسدة التعميسية االهمية ( بشاًء عمى تقرير السذرؼ 

شاء عمى تؾصية المجاف الفشية السؾجؾدة في مديريا  التر ية االختراص اك التر ؾب اك ب
كالتي تتؾلى االنراؼ عمى عسل السؤسدا  التعميسية االهمية كتفرض العقؾ ة كذلػ بشاًء 

 (ٚ)عمى تؾصيا  لجشة تحقيقية تذدل لهذا الغرض.

ف بيشا الرالحيا  التي يتستا بها كزير التر ية تجا  السؤسدا  التعميسية أك عد            
 عؽاالهمية ال بد لشا مؽ بياف مؽ هي الجهة السدؤكلة جسؽ الهيدل التشغيسي لسركز الؾزارة  

( مؽ ٘لها الرقابة عمى هذ  السؤسدا ، نجد اف السادة ) مؽ ثسةالسؤسدا  التعميسية االهمية ك 
قد انارة بفقرتها االكلى الى تذديال  مركز الؾزارة  ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ ية رقؼ )قانؾف كزارة التر 

كمؽ هذ  التذديال  ) مدتب السفتش العاـ ، السديرية العامة لمتخظيو التر ؾب، السديرية العامة 

                                                           
 الشافذ.  ٖٕٔٓ( لدشة ٘ثانيا( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٗالسادة ) (ٔ)
 الشافذ . ٖٕٔٓ( لدشة ٘ثالثا( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٛالسادة ) (ٕ)
 الشافذ .   ٖٕٔٓ( لدشة ٘اكال كثانيا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٜالسادة ) (ٖ)
 الشافذ.  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ)ٓٔالسادة ) (ٗ)
 الشافذ. ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ)ٖٔالسادة) (٘)
 الشافذ. ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ)ٚٔالسادة ) (ٙ)
 الشافذ. ٖٕٔٓ( لدشة ٘مي كاالجشبي رقؼ)( مؽ نغاـ التعميؼ االهٕٗالسادة ) (ٚ)
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،  (ٔ)لمسشاهب، السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي، السديرية العامة للنراؼ التر ؾب(
نجد انه انار الى "تتؾلى  ٖٕٔٓ( لدشة ٘كعشد الرجؾع الى نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي االنراؼ التر ؾب كاالدارب عمى السؤسدا  
شية التعميسية االهمية، كلها تذديل لجاف فشية متخررة لالطالع عمى سير العسمية التعميسية كاب

ف الجهة التي لها حق الرقابة عمى السؤسدا  أ، كهذا يعشي (ٕ)هذ  السؤسدا  كسجالتها "
التعميسية االهمية في مركز الؾزارة هي السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي. ك سا اف 

حدؾمية السؤسدا  التعميسية االهمية تمتـز بتدريس السشاهب الرسسية التي تدرس في السدارس ال
ال بسؾافقة الؾزير ككذلػ التزامها بتعميسا  التدجيل كالقبؾؿ إكعدـ تدريس السشاهب غير الرسسية 

التي تردرها كزارة التر ية كتظبيق انغسة االمتحانا  السظبقة في السدارس الرسسية السساثمة لها 
ا الدجال  مدده فزاًل عؽاذا كانت السؤسدا  التعميسية االهمية تدرس السشهاج الرسسي 

السظمؾ ة في السؤسدا  التعميسية الرسسية مزافا اليها الدجال  التي تشغؼ الحالة السالية 
، فأنها (ٗ)، ك سا انها تعامل معاممة السدارس الرسسية في هذا الذأف(ٖ)لمسؤسدا  التعميسية االهمية

                                                           
 الشافذ. ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )٘السادة ) (ٔ)
 الشافذ . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٚالسادة ) (ٕ)
 الشافذ.  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٖٔ( ك)ٔٔالسادة ) (ٖ)
 الشافذ . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٗٔالسادة ) (ٗ)

تراقب السؤسدا  التر ؾية االهمية ايزا مؽ قبل مدتب السفتش العاـ باعتبار  مؽ اجهزة الرقابة الذب تؼ تذديمه 
، حيل يقـؾ بسهامه التفتيذية كالرقابية كذلػ باالستشاد ٕٗٓٓ( لدشة ٚ٘الؼ السؤقتة رقؼ )بسؾجب امر سمظة االئت

كيقـؾ بتمقي الذداكا مؽ السؾاطشيؽ ككذلػ له  ٕٗٓٓ( لدشة ٚ٘( مؽ االمر )٘الى ما نص عميه القدؼ )
السرجا االعمى  ، كال بد مؽ ذكر اف مداتب االطالع عمى كافة الدجال  كاالكليا  ككتابة تقارير كارسالها الى 

لدشة  ٚ٘( مؽ االمر السرقؼ ٕ. يشغر القدؼ ) ٜٕٔٓلدشة  ٕٗالسفتذيؽ العسؾميؽ قد تؼ الغاءها بالقانؾف رقؼ 
لدمظة االئتالؼ السؤقتة نص عمى ) يتؼ بسؾجب هذا االمر انذاء مدتب السفتش العسؾمي داخل كل كزارة  ٕٗٓٓ

يرأسه مفتش عسؾمي (. ككذلػ  باس عمي   ، الرقابة االدارية لديؾاف الرقابة السالية   مؽ الؾزارا  العرا ية
،  ٕٚٔٓاالتحادب في القانؾف العراقي ، رسالة ماجدتير ، معهد العمسيؽ لمدراسا  العميا ، الشجج االنرؼ ، 

في  ٜٕٗية بدتابه ذب العدد )، حيل اف مؽ السخالفا  التي بيشها مدتب السفتش العاـ التابا لؾزارة التر ٗ٘ص
( كمؽ خالؿ التحقيق الذب اجرا  اف احد معاهد التقؾية مدتسر في مسارسة عسمه دكف استحراؿ ٜٕٔٓ/ٔ/ٗٔ

السؾافقا  الرسسية . ككذلػ تقرير  عؽ عدـ تؾفر الذركط السظمؾ ة في بعض الكؾادر االدارية لمسدارس االهمية 
( بااجافة الى  يامه بتؾجيه اعساـ بعد استحراؿ مؾافقة كزير  ٜٕٔٓ/ٔ/ ٙٔفي  ٓٔكذلػ بدتابه ذب العدد )

التر ية  حؾؿ جركرة معالجة الكثير مؽ االمؾر السؾجؾدة في السؤسدا  االهمية مشها اصدار اكامر كزارية بغمق 
ر جزئي لمسدارس االهمية التي حققت ندب نجاح متدنية كمشا مؤسديها مؽ انذاء مدارس جديدة كتؾجيه انذا

في  ٜٔٛٚ( سشؾا  . لمسزيد يشغر االعساـ ذب العدد ٖلمسؤسديؽ كعدـ الدساح لهؼ بسزاكلة العسل لسدة )
ٖٔ/ٚ/ٕٜٓٔ. 



 

 

51 

تكؾف لها رقابة عمى السؤسدا  التعميسية  التي فأنها تراقب ايزا مؽ السديرية العامة لمسشاهب
االهمية التي تدرس السشاهب غير الرسسية كذلػ عؽ طريق تدقيق السشاهب التي ترـك تدريدها هذ  

ال بعد عرض السشاهب التي يركمؾف تدريدها إأسيس لهذ  السؤسدا  اجازة ت تسشحالسؤسدا  كال 
لها الرقابة عمى  ايزاً  ية العامة لمتخظيو التر ؾب نجد اف السدير ك  (ٔ)عمى السديرية العامة لمسشاهب.

ق اخزاعها لكراس احرائي سشؾب يتزسؽ معمؾما  يالسؤسدا  التر ؾية االهمية كذلػ عؽ طر 
مهسه مشها اسؼ السدرسة كتاريخ تأسيدها كمؾقعها الجغرافي كعدد السالكا  التعميسية كاعداد 

 (ٕ)الظمبة كغيرها.

اف الجها  السركزية التي لها حق الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية يتبيؽ لشا  لذلػك           
االهمية في العراؽ هي كل مؽ مجمس الؾزراء كزير التر ية كالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي 

مدتب السفتش العاـ السمغي كالسديرية العامة لمسشاهب فيسا يخص السؤسدا   فزاًل عؽكاالجشبي 
رسؼ التي تدرس السشاهب غير الرسسية كالسديرية العامة لمتخظيو التر ؾب لغرض  التعميسية االهمية

 الدياسة التعميسية لمؾزارة .

 الفرع الثاني
 رقابة الجهات الالمركزية

نه يخفج أ إذف نغاـ الالمركزية االدارية هؾ جركرة مؽ جركرا  العرر الحديل إ      
، كلشجاح مهسة الهيئا  (ٖ)زاد  كتذعبت كعائفهاالعبء عؽ االدارة السركزية كخاصة بعد اف 

الالمركزية فالبد اف تتستا باستقالؿ ندبي، كنغاـ الرقابة االدارية يعد مؽ االمؾر السهسة كالد يقة 
السحمية التي دفعت الى االخذ  الغايا كالتي يجب اف يؾازف السذرع فيها بيؽ جركرة تحقيق 

رالحيا  بيؽ الهيئا  السركزية كالهيئا  السحمية ما جركرة بالالمركزية االدارية، ك يؽ تؾزيا ال
، كتعرؼ الالمركزية في مجاؿ (ٗ)السحافغة عمى كحدة الدكلة كسمظتها عمى كامل اقميؼ الدكلة

                                                           
 الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية. ٕٗٔٓ( لدشة ٔ(  مؽ تعميسا  رقؼ )/اكالٕالسادة ) (ٔ)
باحل ما الديد )نرير ابراهيؼ ناصر ( مدير قدؼ االنراؼ التر ؾب بشاء عمى السقابمة السيدانية التي اجراها ال (ٕ)

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚفي السديرية العامة لتر ية الديؾانية بتاريخ 
 ٜٕٓٓمظبعة ، بدكف مداف طبا ،  د. ماهر صالح عالكب الجبؾرب ، الؾسيو في القانؾف االدارب ، بدكف  (ٖ)
 .ٜٔص ،
قاني ، مبادئ القانؾف االدارب كالتشغيؼ االدارب في العراؽ ، د. ميدؾف طه حديؽ ك د. غشي زغير الخا (ٗ)

 –. ككذلػ يشغر د رائد حسداف السالكي ، الحدؾما  السحمية ٜٙ، ص  ٜٕٔٓمؤسدة دار الرادؽ الثقافية ، 
دراسة لسبادئ نغاـ الحدؼ السحمي كتظبيقاته في بعض الدكؿ )بريظانيا ، فرندا ، مرر ( بالسقارنة ما العراؽ ، 

 =. ككذلػ يشغر فراس الؾحاح ، القؾاعد السشغسة في ٗٓٔ، ص  ٜٕٔٓر الدشهؾرب ، بيرك  ، دا
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ف الدكلة ال تتخمى عؽ مدؤكلياتها في تقديؼ أاب التعميؼ بأنها إعادة تؾزيا الدمظة كالسدؤكلية 
الخدما  التعميسية لمسؾاطشيؽ بقدر ما تعشي تؾزيا الدمظة كالسدؤكلية عمى السؤسدا  التعميسية 

، اب تفؾيض سمظة مركزية لؾحدا  محمية (ٔ)بيؽ جها  مختمفة مركزية كاخرا ال مركزية 
  كتراقب السؤسدا  التر ؾية في نظاؽ تدير كل كحدة مؽ هذ  الؾحدا أذالتخاذ بعض القرارا  

، كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في هذا الردد (ٕ)جغرافي معيؽ كهذا يؤدب الى رقابة نعبية اعغؼ
كهل يحق لها الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية الؾاقعة  ؟كهؾ مؽ هي الجها  الالمركزية 

لتداؤؿ باالنارة الى كل مؽ القانؾف السررب سيتؼ االجابة عمى هذا اجسؽ نظاقها الجغرافي ؟ 
 كاالردني كالعراقي 

نجد اف السذرع السررب قد اعظى لمسحافظ مجسؾعة مؽ الرالحيا  فيسا يخص      
 السؤسدا  التعميسية الخاصة كهي كاالتي :

لمسحافظ تذديل مجالس محمية لمتعميؼ كلجاف نؾ ية مشبثقة عشه بسؾافقة كزير التعميؼ  -ٔ
لها دكر في بياف السشاهب التي تدرس في السؤسدا  االهمية حيل اف هذ  السؤسدا  كالتي 

ال تدرس السشاهب الخاصة اال بسؾافقة السجمس االعمى لمتعميؼ كما السجالس السحمية لمتعميؼ 
 (ٖ)اال جزءًا مشه.

لمسحافظ اصدار قرار باعتساد الالئحة الداخمية لمسؤسدا  التعميسية الخاصة التي  -ٕ
ؽ سير العسل في هذ  السؤسدا  كتحديد الرسؾـ الدراسية في كل مرحمة عمى تتزس
 (ٗ)حدة.

                                                                                                                                                                      

)دراسة تحميمية ، تأصيمية ، مقارنة ( ، دار الدشهؾرب ،  –نقل صالحيا  الحدؾمة االتحادية الى السحافغا   
 .  ٕٔ، ص ٕٚٔٓبيرك  ، 

 (1) William  K .Cummings ,The Institutions of Education – a comparative study of 
educational 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 

رجب حافظ عبد الرسؾؿ ، كاقا دكر االدارة السدرسية في تفعيل السذاركة السجتس ية بالحمقة الثانية مؽ  خمج (ٕ)
التعميؼ االساسي بجسهؾرية مرر العر ية في جؾء الالمركزية ، بحل مشذؾر في مجمة جامعة الفيـؾ لمعمـؾ 

 . ٜٖٚ، ص  ٕٛٔٓالتر ؾية كالشفدية ، العدد العانر ، الجزء الثاني ، 
 .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )٘٘( ك السادة )ٕالسادة ) (ٖ)
 .ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٕٙالسادة ) (ٗ)
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لمسحافظ اف يقرر اعادة تقؾيؼ السرركفا  السقررة عمى التالميذ كالظمبة السدجميؽ في  -ٖ
السؤسدا  التعميسية الخاصة السعتسدة كقت صدكر قانؾف التعميؼ السررب الشافذ في جؾء 

 (ٔ)ر التر ية ك التعميؼ.القؾاعد التي يحددها كزي
لمسحافظ اك كزير التر ية كالتعميؼ حدب االحؾاؿ غمق السؤسدة التعميسية الخاصة التي  -ٗ

 (ٕ)تبدأ نذاطها قبل صدكر قرار الترخيص.
لمسحافظ السختص اك كزير التر ية كالتعميؼ حدب االحؾاؿ كجا السؤسدة التعميسية  -٘

تكبت مخالفة معيشة كلؼ تقؼ بإزالتها خالؿ فترة الخاصة تحت االنراؼ السالي كاالدارب اذا ار 
  (ٖ)معيشة.

اب  السذرع االردني لؼ يعوِ ، اذ اف كهذا خالؼ ما ذهب اليه كل مؽ السذرع االردني كالعراقي 
صالحيا  لمسحافظ عمى السؤسدا  التعميسية االهمية ال في قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني الشافذ 

 (ٗ)ص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني.كال في نغاـ تأسيس كترخي

الشافذ نجد انه انار الى اف  ٕ٘ٓٓعشد الرجؾع الى الدستؾر العراقي لدشة ما في العراؽ أ      
الشغاـ االتحادب في جسهؾرية العراؽ يتكؾف مؽ )عاصسة كاقاليؼ كمحافغا  ال مركزية كادارا  

، كاف السحافغا  تتكؾف مؽ عدد مؽ االقزية كالشؾاحي كالقرا كاف لمسحافغا  التي (٘)محمية (
لؼ تشغؼ اقميؼ صالحيا  ادارية كمالية التي تسدشها مؽ ادارة نؤنها كفق نغاـ الالمركزية 

، كعشد الرجؾع الى (ٙ)الرئيس التشفيذب االعمى في السحافغة يعداالدارية، كاف السحافظ 
الرقابية  يتستا بها السحافظ نجد اف مؽ بيؽ هذ  الرالحيا  هي الرالحيا الرالحيا  التي 

 -باالتي : كمؽ هذ  الرالحيا 

االنراؼ عمى سير السرافق العامة في السحافغة كتفتيذها ما عدا الجامعا  كالكميا   -ٔ
 كالؾحدا  العددرية كالسحاكؼ .

                                                           
 .ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٗٙالسادة ) (ٔ)
 بذأف التعميؼ الخاص .  ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ د( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ/ٔٔالسادة ) (ٕ)
 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗق( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ /ٗٔالسادة ) (ٖ)
السعدؿ ككذلػ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا   ٜٜٗٔ( لدشة ٖيشغر قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ ) (ٗ)

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔرقؼ )التعميسية الخاصة كاالجشبية 
 الشافذ.  ٕ٘ٓٓ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة ٙٔٔالسادة ) (٘)
 الشافذ .  ٕ٘ٓٓاكال كثانيا كثالثا ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة  /ٕٕٔالسادة ) (ٙ)
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فظ بالسخاطبا  التي تجريها سرتبظة بؾزارة اف تعمؼ السحاالغير عمى الؾزارا  كالجها   -ٕ
رض اطالعه عميها كمرا بة ما دكائرها كالسرافق التابعة لها في نظاؽ السحافغة لغ

 .تشفيذها
  يأتي:عمى رؤساء الدكائر كالسرافق العامة في السحافغة اف تقـؾ بسا  -ٖ
 جركرة اعالـ السحافظ بالسخاطبا  الرسسية ما دكائرهؼ . -
 (ٔ).ه بخرؾص االمؾر التي يحيمها لهؼ رفا التقارير ل -

كعشد الرجؾع الى قانؾف التعديل الثاني لقانؾف السحافغا  غير السشتغسة بإقميؼ الذب نقل 
صالحيا  مجسؾعة مؽ الؾزارا  االتحادية  الى السحافغة  بحيل تكؾف لمسحافغة مبانرة 

التخظيو لمدياسة العامة  كمؽ االختراصا  التي تسارسها هذ  الؾزارا  كيبقى دكر الؾزارا  في 
رتي الرحة از ع قد اعاد الرالحيا  الى كل مؽ ك ف السذر أال إ، (ٕ)بيؽ هذ  الؾزارا  كزارة التر ية

سشتغسة بإقميؼ كاحاؿ الغير تعديل الثالل لقانؾف السحافغا  كالتر ية الى الؾزارا  االتحادية في ال
الرالحيا  الالزمة مؽ كزيرب التر ية  تفؾضالى مجمس الؾزراء اصدار تعميسا  بسقتزاها 

اف قانؾف كزارة التر ية الشافذ قد الـز كزارة التر ية بالتذاكر ما االقاليؼ كالسحافغا  ك ،(ٖ)كالرحة
فيسا يخص رقابة السحافظ عمى السؤسدا   أما،(ٗ)غير السشتغسة بإقميؼ في رسؼ الدياسة التر ؾية

ك رقابة تذكر تجا  السؤسدا  أب صالحيا  أله ؽ لؼ يد إذالتر ؾية االهمية في السحافغة 
التر ؾية االهمية في السحافغة ال في قانؾف كزارة التر ية كال في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ 

، ك يشت كزارة التر ية ذلػ عؽ طريق مديرية التر ية التابعة لها في احد (٘)ٖٕٔٓ( لدشة ٘)
ل لجشة تد يقية لتدقيق جؾابو السعاهد كالسدارس االهمية السحافغا  عشدما قاـ السحافظ بتذدي

                                                           
( ٕٔسة بإقميؼ رقؼ )(  مؽ قانؾف السحافغا  غير السشتغٕٖ(  كالسادة )ك احد عذر كعانراً  رابعاً /ٖٔالسادة ) (ٔ)

 السعدؿ   ٕٛٓٓلدشة 
لقانؾف السحافغا  غير السشتغسة بإقميؼ رقؼ  ٖٕٔٓ( لدشة ٜٔ( مؽ قانؾف التعديل الثاني رقؼ )ٔ/ٕٔالسادة ) (ٕ)
 .  ٕٛٓٓ( لدشة ٕٔ)
لقانؾف السحافغا  عير السشتغسة بإقميؼ  رقؼ  ٕٛٔٓ( لدشة ٓٔ( مؽ قانؾف التعديل الثالل )ٔ/ٕٔالسادة ) (ٖ)
 . ٕٛٓٓ( لدشة ٕٔ)
 الشافذ . ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕاكال ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ ) /ٖالسادة ) (ٗ)
( مؽ ٕٚ( كالسادة )ٗٔ) الشافذ ، كالسادة ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )ٖٔ( ك ) ٖٓالسادة ) (٘)

 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
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بأف التعميؼ االهمي لؼ يشفػ ارتباطه بالؾزارة اب بسعشى اف  إذ أجيبكمدا انظباقها ما القانؾف 
  (ٔ)صالحية الرقابة كالتدقيق تكؾف مؽ الجهة التي حددها القانؾف كليس السحافظ .

يثار تداؤؿ كهؾ هل مرر كاالردف كالعراؽ بعد اف بيشا صالحيا  السحافظ في كل مؽ         
 لسديريا  التر ية في السحافغة الحق في الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية ؟

ف السذرع السررب قد اعظى صالحيا  كاسعه الى مديريا  التر ية في السحافغة إ         
 -لخاصة كالتي تتسثل باالتي :تجا  السؤسدا  التر ؾية ا

 يتؼ مشح اجازة انذاء السؤسدا  التعميسية الخاصة مؽ مديرية التر ية كالتعميؼ السخترة . -ٔ
يتؼ اعالـ طالب اجازة السؤسدة التعميسية الخاصة برالحية السؾقا كالسبشى كمرافقه ك يانا   -ٕ

 .ميؼ السخترةالعامميؽ كغيرها مؽ السؾاصفا  كالذركط السظمؾ ة مؽ مديرية التع
ال إا  التي قدمتها عشد مشح االجازة ال يجؾز لمسؤسدة التعميسية الخاصة تغيير اب مؽ البيان -ٖ

 بسؾافقة مديرية التر ية كالتعميؼ السخترة .
لسديرية التر ية كالتعميؼ السخترة كجا السؤسدة التعميسية الخاصة السخالفة تحت االنراؼ  -ٗ

 فة .االدارب كالسالي لحيؽ زكاؿ السخال
 كافة مؽ الشؾاحيك  جسيعها لسديرية التر ية كالتعميؼ السخترة االنراؼ عمى السدارس الخاصة -٘

كتعامل في هذا الذأف معاممة السدارس الحدؾمية  كتقييؼ الخدمة التعميسية بها كلها ايزا 
 االنراؼ عمى االمتحانا  كالقبؾؿ كالشقل كتعتسد نتائجها .

السخترة التفتيش السالي كاالدارب عمى السؤسدا  التعميسية لسديرية التر ية كالتعميؼ  -ٙ
 (ٕ)الخاصة.

قرار ترفية السدرسة الخاصة بقرار مؽ السديرية التعميسية السخترة كفق اجراءا   يردر -ٚ
 (ٖ)كنركط نص عميها القانؾف.

تذدل لجاف لذؤكف التعميؼ الخاص في كل مديرية لمتر ية كالتعميؼ في السحافغة كتتؾلى  -ٛ
ة الخاصة مشها الشغر في مخالفا  ية مؽ االختراصا  الستعمقة بالسؤسدا  التعميسمجسؾع

                                                           
في  ٔٛٔٓ٘ )ككذلػ كتال مديرية التر ية ذب العدد (ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٖٔفي  ٕٛٓٓٓ )يشغر الكتال ذب العدد (ٔ)

 .(ٕٙٔٓ/ٙ/ٔٔفي  ٕ٘ٙٛ)ككذلػ كتال كزارة التر ية ذب العدد ( ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔ
 .ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٙٙ( ك )ٔٙ( ك )ٓٙ)( ك ٚ٘( ك)ٙ٘السؾاد ) (ٕ)
 بذاف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ٚٔالسادة ) (ٖ)
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الستعمق بالتعميؼ الخاص  ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗالسدارس الخاصة ألحداـ القانؾف كالقرار رقؼ 
 (ٔ)كذلػ طبقا لسا تكذفه اجهزة الستابعة كالتؾجيه.

عمى مراكز التدريب كالتعميؼ كالتي لسديريا  التر ية كالتعميؼ في السحافغة الرقابة كاالنراؼ  -ٜ
 (ٕ)تقؾـ بسسارسة انذظة تعميسية اك دراسية متعمقة بسرحمة التعميؼ ما قبل الجامعي.

ف بيشا مؾقج السذرع السررب كاتزح لشا بأنه قد مشح مديريا  التر ية في أك عد          
همية ، ال بد لشا مؽ بياف مؾقج حيا  تجا  السؤسدا  التر ؾية األالسحافغة مجسؾعة مؽ الرال

كل مؽ السذرع االردني كالعراقي ، بخرؾص مؾقج السذرع االردني نجد انه لؼ يسشح مديريا  
نسا فقو اجاز أالتر ية في السحافغا  اب صالحيا  تذكر تجا  السؤسدا  التعميسية الخاصة، ك 

ؤسدا  التعميسية لمؾزير تفؾيض اب مؽ صالحياته الؾاردة في نغاـ تأسيس كترخيص الس
السعدؿ باستثشاء صالحية اصدار تعميسا  الى )  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔالخاصة كاالجشبية رقؼ )

( عمى اف يدؾف التفؾيض الخاص اك مدير التر ية كالتعميؼ اميؽ عاـ الؾزارة اك مدير ادارة التعميؼ
 (ٖ)محددا كخظيا.

 :ف الؾزارة تتكؾف مؽ "ثانياأر ية رة التقد انار قانؾف كزااما مؾقج السذرع العراقي ف           
السديريا  العامة لمتر ية في السحافغا  " كيدير كل مديرية مؽ هذ  السديريا  مؾعج بعشؾاف 

كلية في االقل كمؤهل تر ؾب كلديه خدمه في مجاؿ عسمه أمدير عاـ حاصل عمى نهادة جام ية 
هيدمية السديرية العامة لمتر ية نجدها ، كعشد الرجؾع الى (ٗ)( خسدة عذر سشة٘ٔال تقل عؽ )

 ،ككذلػ قدؼ االنراؼ التر ؾب  ،تتكؾف مؽ مجسؾعة مؽ االقداـ مشها قدؼ التخظيو التر ؾب 
ف قدؼ التخظيو التر ؾب أنجد  إذ، (٘)ن بة التعميؼ االهمي كاالجشبي فزاًل عؽكاالختراص 

له رقابة فعمية تذكر عمى  كالذب تكؾف مهسته رسؼ الدياسة التر ؾية في السحافغة ال تؾجد
السؤسدا  التعميسية االهمية في السحافغة باستثشاء الزاـ السدارس االهمية عدا معاهد التقؾية 
بتقديؼ كراس احرائي سشؾب  يتزسؽ مجسؾعة مؽ السعمؾما  عؽ السدارس االهمية مشها اسؼ 

                                                           
 بذاف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ٓٙ( ك)ٜ٘السادة ) (ٔ)
بذاف التعميؼ  ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ٓٛ( ك )٘ٚ)ك (ٗٚالسادة ) (ٕ)

 الخاص .
( لدشة ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٕٓالسادة ) (ٖ)

 السعدؿ. ٕ٘ٔٓ
 . ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕثانيا ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )/ٙثانيا ( ك )/٘السادة ) (ٗ)
كاالمر االدارب ذب العدد  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ( في  ٜٕٔٛٙمجسؾعة مؽ االكامر االدارية مشها الكتال السرقؼ ) (٘)
 .ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٜ( في ٘ٚٗٔٔككذلػ كتال كزارة التر ية ذب العدد )  ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٙٔ( في ٖٛٛٓٔ)
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كغيرها  ،كجشدها ،السدرسة كنؾع ،كعدد السالكا  التعميسية ،ك التالميذأ ،كعدد الظمبة ،السدرسة
ك تجديد االجازة أمؽ السعمؾما  التي تخص السدرسة االهمية كذلػ ألغراض التحاسب الزريبي 

اف  ك ستالـ الكتب  دكف اف يتدخل في بياف حاجة السحافغة مؽ السؤسدا  التر ؾية االهميةأاك 
السدرسة دكف اف يدؾف  دقة السعمؾما  الؾاردة في الكراس االحرائي مؽ عدمه تتحسمها ادارة

هشاؾ جهة تسارس التفتيش السيداني ك ياف مدا دقة السعمؾما  كخاصة اف هذا الكراس 
الجهة التي تقـؾ  بؾصفهك االختراص ألى االنراؼ التر ؾب إاالحرائي ال يرسل ندخه مشه 

لتعميؼ االهمي بزيارا  تفتيذية كاالنراؼ كالستابعة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية كال الى ن بة ا
ك التالميذ كالتي تكؾف مهامها أانها تظمب مؽ قدؼ التخظيو فقو اعداد الظمبة  إذفي السديرية 

كالكذج  ،متابعة السؤسدا  التر ؾية االهمية في السحافغة مؽ ناحية بشاء السؤسدة االهمية
قدؼ االنراؼ  أـاف عسل هذ  الجها  سؾاء كاف التخظيو التر ؾب  ،(ٔ)كتجديد االجازة فقو ،عميها

التر ؾب اك ن بة التعميؼ االهمي كاالجشبي ال يدؾف نافذا تجا  السؤسدا  التر ؾية  /االختراص
السديرية العامة لمتخظيو  أـاالهمية اال بعد مرادقة الؾزارة سؾاء كانت مؽ كزير التر ية 

 (ٕ).التر ؾب 

الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية في السديريا   ادا لسا تقدـ يتزح لشا بأفكاستش          
ك نغاـ  ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕتكؾف ج يفة كالدبب في ذلػ يدسؽ في اف القانؾف كزارة التر ية رقؼ )

لؼ يسشح اب صالحيا  لمسديريا  العامة في  ٖٕٔٓ( لدشة ٘التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
السؤسدا  ككزارة التر ية  كصل بيؽ هذ  صمةالتعميؼ االهمي كانسا هي فقو السحافغة تجا  

ف السديريا  العامة في السحافغة تكؾف مدؤكلة عؽ جسا االكليا  كالسعمؾما  كارسالها أككذلػ 
فاف هذ  العؾامل  كمؽ ثسةف يحق لها اتخاذ اب اجراء تجا  هذ  السؤسدا  أدكف  مؽ الى الؾزارة

 تجعل مؽ رقابة مديريا  التر ية في السحافغة رقابة ج يفة . 

كخالصة ما تقدـ يتزح لشا بأف الجها  التي يحق لها الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية           
لسديرية العامة لمتعميؼ العاـ ك األخص ا ،االهمية في العراؽ تشحرر في الجها  االدارية السركزية

دكف رقابة ادارية تذكر لمسحافظ ما رقابة ج يفة لسديريا  التر ية في  مؽ جشبيهمي كاألاأل
السحافغة كالتي ليس لها اب صالحيا  تجا  السؤسدا  التر ؾية االهمية كاف اب اجراء يتخذ مؽ 

                                                           
ما الديد) نرير ابراهيؼ ناصر ( مدير قدؼ  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚاها الباحل بتاريخ السقابمة السيدانية التي اجر  (ٔ)

مالػ كاعؼ ( مدؤكؿ  ية . ككذلػ ما كل مؽ الديد )حداـالتخظيو التر ؾب في السديرية العامة لتر ية الديؾان
ن بة التعميؼ االهمي كاالجشبي في مديرية تر ية الديؾانية ، ككذلػ السقابمة التي اجريت ما الديد )يحيى غانؼ ( 

 السذرؼ االختراص في مديرية تر ية الديؾانية . 
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) ٕٚ( ك )ٕٗ( ك )ٗٔالسادة ) (ٕ)
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نافذا اال بسؾافقة الجها  السركزية، كسا اف السذرع االردني جعل السؤسدا   يعدجانبها ال 
دكف الجها  االدارية الالمركزية  بخالؼ  مؽ يسية الخاصة خاجعة لرقابة الجها  السركزيةالتعم

السذرع السررب الذب قاـ بتؾزيا مهسة الرقابة عمى السؤسدا  التعميسية الخاصة بيؽ الجها  
كالجها  الالمركزية ما اعظاء الكثير مؽ الرالحيا  الى الجها  االدارية  ،االدارية السركزية

كلكي تكؾف رقابتها فعالة  ،كاف مؾفقا في ذلػ كؾف الجها  االدارية الالمركزية إذ ،مركزيةالال
عمى السؤسدا  التعميسية الخاصة في نظاقها الجغرافي  ال بد اف تتستا برالحيا   فعميه 
كمؤثرة تجا  هذ  السؤسدا  مؽ اجل الؾصؾؿ الى الهدؼ السشذؾد كالعسل عمى تظؾير التعميؼ 

رؽ جديدة فيه كالزاـ السؤسدا  الخاصة بالتقييد بالقؾانيؽ كالقرارا  التي لها عالقه كادخاؿ ط
 بالتعميؼ .

 السطلب الثاني
 وسائل الرقابة االدارية                           

البد لها اف تستمػ مجسؾعة مؽ  ،لكي تكؾف الرقابة االدارية ذا  كفاءة كفعالية عالية    
 ،كالخاجعة لرقابتها ،عمى السؤسدا  كالجها  التابعة لها ،الؾسائل التي تسدشها مؽ بدو رقابتها

هؼ الؾسائل التي تعتسد عميها أ ف مؽ أ إذك تحقيق السرمحة العامة،  ،لمتأكد مؽ تشفيذ القانؾف 
ة لمرقابة لمؾقؾؼ عمى ما تؼ انجاز  مؽ االدارة في الرقابة هي تفتيش السؤسدا  كالجها  الخاجع

كهل يؾجد هشاؾ انحراؼ عؽ السرمحة العامة مؽ عدمه   ،اعساؿ كهل كاف يتفق ما ما مخظو له
ذلػ تعتسد االدارة عمى التقارير التي ترفا لها عؽ هذ   فزاًل عؽليتؼ اتخاذ اجراء مؽ قبمها، 
كؿ نخرره هذا السظمب بفرعيؽ األ رسسشدكاستشادا لسا تقدـ  ،الجها  لتبدو رقابتها عميها

  .الثاني سيدؾف لمتقارير االدارية في حيؽلمتفتيش االدارب 

 ولالفرع ال 
 التفتيش االداري 

هؾ ) اسمؾل رقابي يهتؼ بفحص الجؾانب الذدمية كاالجرائية  دارب ف التفتيش األإ    
لشذاطا  محددة كفقا لخظو عسل تقؾد بالشتيجة الى نتائب كمؤنرا  بحيل يتؼ افراغها في تقارير 
معيشة يذار فيها الى تقييؼ اداء ذلػ الشذاط كمعرفة الجؾانب الدمبية كااليجابية لسفرداته كيعتسد 

بيانا  كالسعمؾما  التي يتؾجب عمى السفتش تهيئتها كر ظها ما ما التفتيش عمى حزمة مؽ ال
يتؾفر له مؽ معمؾما  كصؾال الى السؤنرا  التي يتؼ مؽ خاللها التحقق ألعداد تقرير معزز 
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الى الكذج عؽ الحقيقة كذلػ  يرمي، كهذا يعشي باف التفتيش بسعشا  العاـ (ٔ)باألدلة كالبيانا  (
مدتؾدع سر صاحبه  يعداف معيؽ اعظا  القانؾف حرمة خاصة، كهؾ عؽ طريق االطالع عمى مد

لزبو عدى ما يؾجد به، كالتفتيش له عدة صؾر فقد يسارس مؽ الدمظة االدارية استشادا لشص 
ك نغاـ معيؽ كذلػ بقرد التحقيق بسا تأمر به الدمظا  كما تشهى عشه كتدسى هذ  أفي قانؾف 

عمى الدجال   يظما، كعؽ طريق التفتيش االدارب (ٕ)االدارب الرؾرة مؽ صؾر التفتيش بالتفتيش 
مؽ االداء الفعمي لهذ  الجها  مقارنة  لمتحققكالبيانا  السؾجؾدة لدا الجهة الخاجعة لمتفتيش 

هسية مؽ ناحية التقييؼ أ كما يسدؽ تحقيقه في السدتقبل كلمتفتيش  انجزكما  ،ما ما مخظو له
ككذلػ اداة فعالة لكذج االخظاء كاالنحرافا  السؾجؾدة في  ،جزةالسدتسر للعساؿ كالعسميا  السش
، عمسا باف التفتيش االدارب هشا يختمج عؽ التحقيق االدارب (ٖ)عسل الجهة الخاجعة لمتفتيش

الى البحل كالتحرب عؽ  يرميالتفتيش االدارب هؾ اجراء مؽ اجراءا  الرقابة االدارية  بؾصج
ف التحقيق االدارب أال إاجبا  كاف كاف كالهسا يبحثاف عؽ الحقيقة السخالفا  كالخمل في تشفيذ الؾ 

تيش ، كالتف(ٗ)يتسيز بزركرة مراعاة جؾابو نغامية تكؾف اكثر صرامة مشه في التفتيش االدارب 
 االدارب يدؾف عمى عدة انؾاع 

 التفتيش االستباقي )التفتيش الرادع ( -ٔ

 يرميالتفتيش الذب يدؾف الغرض مشه مشا كقؾع الزرر كالحساية مشه، ك  ؛كهؾ       
هذا الشؾع مؽ التفتيش الى كقج ارتكال مخالفة القانؾف ككذلػ التؾخي كالتحؾط مؽ كقؾع 
اب فعل مؽ نأنه اف يزر بالسرمحة العامة، كسسي بالتفتيش الرادع كذلػ ألنه عشدما 

نخرية  ى ردع كمشا مؽ يريد تحقيق مرمحةيدؾف السفتش مهشيا فتكؾف له القدرة عم
، مثال نجد اف االنراؼ بشؾ يه االختراص كالتر ؾب يتؾلى عمى حدال السرمحة العامة

                                                           
، لبشاف ،  ٔدراسة مقارنة ، السؤسدة الحديثة لمكتال ، ط –ردار كاكه اميؽ ناكؾ ، الرقابة كالتفتيش االدارب س (ٔ)

 . ٘ٓٔ، ص  ٕٙٔٓ
، بغداد ، ٔدراسة مقارنة ، ط –د. صالح عبد الزهرة الحدؾف ، احداـ التفتيش كاثار  في القانؾف العراقي  (ٕ)

 .ٖٙ، ص  ٜٜٚٔ
دراسة ميدانية بسؤسدة السحركا   –الرقابة كدكرها في تقييؼ اداء السؤسدة االقترادية الدعيد بمـؾ ، اساليب  (ٖ)

كمية العمـؾ االندانية  –كالجرارا  بالدؾناكـؾ ، رسالة ماجدتير ، قدمت الى جامعة مشتؾرب قدشظيشية 
 .ٔ٘،ص  ٕٛٓٓكاالجتسا ية في الجزائر ، 

االدارب كالتفتيش االدارب ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا  زهير اؿ  يس الغامدب ، التسييز بيؽ التحقيق (ٗ)
 صباحا . ٘٘:ٜالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٚتاريخ الزيارة  https://www.manhal.netااللكتركني 

https://www.manhal.net/
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ا  التر ؾية االهمية كالتأكد مؽ مددها لمدجال  السدرسية التفتيش عمى السؤسد
 .ٔالسشرؾص عميها في نغامي التعميؼ االبتدائي كالسدارس الثانؾية الشافذيؽ 

التفتيش االجظرارب  -ٕ       

  سريعة التفتيش الذب يسارس في حاال  اجظرارية كذلػ مؽ اجل اتخاذ اجراءا ؛كهؾ     
ك مؾجؾدا  محل معيؽ كيحد  ذلػ احيانا بدبب سياسة ادارية ألمسحافغة عمى مداف معيؽ 

 اتخذتها ادارة دائرة معيشة لمحفاظ عمى مؾجؾداتها .

 التفتيش السفاجئ -ٖ

نغسة يقتزي ف التفتيش االدارب كحدب القؾاعد العامة كما درجت عميه القؾانيؽ كاالأ      
اثشاء الدكاـ الرسسي،  في نه يجب اف يدؾف في اب حالة مؽ االحؾاؿأال إاال يحدد بزمؽ معيؽ، 

كالتفتيش السفاجئ يدؾف بغرض االطالع ميدانيا عمى اعساؿ الجهة الخاجعة لمتفتيش كتأنير 
 كفق القؾانيؽ كاالنغسة كمقتزيا  السرمحة العامة .  نفذكهل  نفذحغا  كالؾقؾؼ عمى ما السال

 التفتيش االنتقائي  -ٗ

ف هذا الشؾع مؽ التفتيش يعتسد اساسا عمى اختيار نذاط اك مجسؾعة انذظة لسؤسدة إ          
معيشة كاجراء الفحص كالتفتيش لسعرفة مدتؾا االداء في هذ  السؤسدة باعتساد مؤنرا  كمعايير 

 (ٕ)مقارنة بسا هؾ مخظو اك مراد تحقيقه مدبقا. التحقق مؽ الشتائب السدتحرمه بؾاسظتهايسدؽ 

ف يدؾف التفتيش االدارب مبشيا عمى سبب معقؾؿ كمشظقي كاف أكاستشادا لسا تقدـ يجب            
 (ٖ).صفة السذرك ية عمى عسل االدارة يزفىيدؾف كفق القانؾف حتى 

بعد اف بيشا ما السقرؾد بالتفتيش االدارب كما هي انؾاعه ال بد لشا مؽ بياف مؽ هي           
  .تفتشش عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية ككيال الجها  التي تتؾلى التفتي

                                                           
4
واالهلً واالجنبً ( الصادر من المدٌرٌة العامة للتعلٌم العام 2/0/0202فً  4774ٌنظر االعمام ذي العدد ) 

 فً وزارة التربٌة .
 .ٗٔٔص-ٔٔٔسردار كاكه اميؽ ناكؾ ، مردر سابق ، ص (ٕ)
إذ ذهبت السحدسة العميا االمريدية في احد قراراتها فيسا يتعمق بسذرك ية التفتيش االدارب لمظمبة حيل جاء  (ٖ)

لقرار االدارة بتفتيش الظمبة " كفي قرار في هذا القرار " ال بد مؽ تقديؼ سبب معقؾؿ لمذػ الذب يسشح السذرك ية 
 اخر لشفس السحدسة إذ جاء فيه " ال بد مؽ تحقق سبب معقؾؿ كمشظقي يبرر  ياـ االدارة بتفتيش حقيبة طالبة

دراسة في جسانا  التفتيش كفقا لمتعديل  –ايال بريشدايػ بريساس ، التفتيش االدارب يشغر  الدراسة االعدادية "
 . ٜٔ، ص  ٕٚٔٓ، السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، مرر ،  ٔمريدي ، ط الرابا لمدستؾر اال
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نجد اف السذرع السررب قد ذكر برؾرة كاجحة كصريحة الجهة التي  اذففي مرر           
( لدشة ٜٖٔانار قانؾف التعميؼ السررب رقؼ ) إذلها حق تفتيش السؤسدا  التعميسية الخاصة، 

الى " تتؾلى السديرية التعميسية السخترة االنراؼ عمى السدارس الخاصة مؽ كافة  ٜٔٛٔ
الشؾاحي ، نأنها نأف السدارس الرسسية ، كسا تذرؼ عمى امتحانا  القبؾؿ كالشقل بها كتعتسد 

اف السذرع السررب قد الـز السؤسدا   ك ،(ٔ)نتائجها كتتؾلى التفتيش السالي كاالدارب عميها "
االلتزاـ بالقؾانيؽ الخاصة بالتعميؼ   فزاًل عؽالتعميسية الخاصة بالخزؾع لقؾانيؽ العسل كالتأميشا  

عمى "  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔكانار الى ذلػ صراحة حيل نص قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )
لؼ يرد بذأنه نص خاص في هذا  ...... كسا تخزا لقؾانيؽ العسل كالتأميشا  كذلػ فيسا

 . (ٕ)القانؾف"

لى قانؾف التر ية كالتعميؼ إما مؾقج السذرع االردني في هذا الخرؾص فعشد الرجؾع أ       
لى " عمى السؤسدا  التعميسية الخاصة أف تتقيد إنار أالسعدؿ  ٜٜٗٔ( لدشة ٖاالردني رقؼ )

التر ؾية في السسمكة كتعسل عمى تحقيقها كتكؾف بفمدفة التر ية كالتعميؼ كاهدافها كالتذريعا  
، كعمى السؤسدا  التعميسية الخاصة اف تدرس السشاهب (ٖ)خاجعة ألنراؼ الؾزارة كمراقبتها "

كفي حالة رغبتها بتدريس مشاهب اخرا غير السشاهب السقررة البد مؽ مؾافقة  نفدها الحدؾمية
يسية الخاصة بدل التعميسا  الرادرة مؽ كزارة مجمس التر ية كالتعميؼ، كتمتـز السؤسدا  التعم

ككذلػ االمتحانا  ككذلػ مدػ الدجال  التي تشغؼ  ،التر ية كالتعميؼ مؽ ناحية العظل الرسسية
عسمها، كال يجؾز لها مخالفة قانؾف التر ية كالتعميؼ كال اب نغاـ صادر بسقتزا  كاال تعرجت 

ا  جهة معيشة تتؾلى تفتيش السؤسد تحددانه لؼ  أنفاً ر يتزح لشا مسا ذك إذ، (ٗ)لمسدائمة القانؾنية
 فزاًل عؽنسا ذكر فقو انها تخزا ألنراؼ الؾزارة كمراقبتها أالتعميسية الخاصة في االردف ك 

                                                           
 . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٙٙالسادة ) (ٔ)
 .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٙ٘السادة ) (ٕ)
( ٙالسعدؿ ، بااجافة الى السادة ) ٜٜٗٔدشة ( لٖمؽ قانؾف كزارة التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ ) (ٖٖالسادة ) (ٖ)

االنراؼ عمى جسيا السؤسدا   –مؽ نفس القانؾف التي تشص عمى ) تقـؾ الؾزارة بالسهاـ التالية : ...ج 
 التعميسية الخاصة بسا يدفل تقييدها بالقانؾف ( .

( لدشة ٖتعميؼ االردني رقؼ )( مؽ قانؾف التر ية كالٜٖ(ك )ٖٛ(ك )ٖٚ(ك)ٖٙ( ك)ٖ٘( ك)ٖٗد( ك)/ٓٔالسؾاد ) (ٗ)
 السعدؿ .  ٜٜٗٔ
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فهي تخزا  مؽ ثسةجركرة  مؾافقة مجمس التر ية كالتعميؼ اذا اراد  مسارسة نذاط معيؽ ك 
 ،(ٔ)التعميسية الحدؾمية كمشها االنراؼ التر ؾب  لتفتيش الجها  التي لها حق تفتيش السؤسدا 

( لدشة ٕٕلى قانؾف كزارة التر ية العراقي رقؼ )إعشد الرجؾع ما مؾقج السذرع العراقي فأ           
كالتعميسا  االخرا السشغسة لمعسمية  ٖٕٔٓ( لدشة ٘كنغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) ٕٔٔٓ

، (ٕ)لجهة معيشة لها حق تفتيش السؤسدا  التر ؾية االهميةالتر ؾية  ال نجد انارة صريحة 
سديرية العامة همية تخزا ألنراؼ كرقابة الف السؤسدا  التعميسية األألى إنارة باستثشاء األ

ف هشاؾ جها  لها حق التفتيش عمى هذ  السؤسدا  كاف أال إ، (ٖ)جشبيهمي كاأللمتعميؼ العاـ كاأل
ئل التي تسدشها مؽ الدعي لؾزارة التر ية مجسؾعة مؽ الؾسا نجد اف إذلها صراحٍة  يذارلؼ 

تية : " هدافها بالؾسائل األأ ( تدعى الؾزارة لتحقيق ٖالسادة )هدافها كمشها ما نرت عميه أ لتحقيق 
اعداد الخظو التر ؾية الستكاممة في اطار الفمدفة التر ؾية السقررة كمتابعة تشفيذها بعد  -ثانيا 

تهيئة السعمسيؽ كالسدرسيؽ كالسذرفيؽ التر ؾييؽ كالسدؤكليؽ عؽ ادارة العسمية  –اقرارها . خامدا 
اعداد السشاهب الدراسية لسراحل التعميؼ بأنؾاعها ....  –التر ؾية كاالنراؼ عميها ...... سادسا 

يسية االهمية ،  كعمى السؤسدا  التعم(ٗ)"يب التقؾيؼ كاالمتحانا  ......كجا نغؼ كاسال –ثامشا 
 : يأتيتمتـز بسا  اف

اك بعد  بسدة ال تزيد عؽ  نفده جركرة فتح السدرسة في مؾعد فتح السدارس الحدؾمية -ٔ
 ( يؾـ عمى االكثر باستثشاء معاهد التقؾية االهمية .ٗٔمدة )

 اعتساد العظل الرسسية التي تقررها الدكلة . -ٕ
 التر ية .االلتزاـ بتظبيق تعميسا  التدجيل كالقبؾؿ التي تردرها كزارة  -ٖ
تظبيق انغسة االمتحانا  السظبقة في السدارس الحدؾمية اذا كانت هذ  السؤسدا   -ٗ

 تدرس السشاهب الرسسية .
الدجال   فزاًل عؽمدػ الدجال  السظمؾ ة في السؤسدا  التعميسية الحدؾمية  -٘

 الخاصة بالسؤسدا  االهمية مثل الدجال  التي تشغؼ الحالة السالية لها .

                                                           
، دار يافا العمسية ٔدراسة ميدانية تقؾيسية ، ط –االنراؼ التر ؾب كمذدالته د. ابراهيؼ عظا هللا العؾراف ،  (ٔ)

 .ٔٗك ٓٗ، ص  ٕٓٔٓلمشذر كالتؾزيا، االردف، 
 ٜٚٚٔ( لدشة ٕالسدارس الثانؾية رقؼ )السعدؿ ك نغاـ  ٜٛٚٔ( لدشة ٖٓنغاـ السدارس االبتدائية رقؼ ) (ٕ)

 كالتعميسا  السمحقة بها . ٜٚٛٔ( لدشة ٛٔالسعدؿ ك نغاـ االمتحانا  العامة رقؼ )
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٚالسادة ) (ٖ)
 .  ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )ٖالسادة ) (ٗ)
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 (ٔ)دا  التعميسية الخاصة مجمس ادارة كهيئة ادارية.ف يدؾف لمسؤسإ -ٙ
همية اف تتؾفر فيه الذركط كالسؤهال  أليذترط فيسؽ يدرس في السؤسدا  التعميسية ا -ٚ

 الؾاجب تؾفرها في اعزاء الهيئة التعميسية اك التدريدية في السؤسدا  التعميسية الحدؾمية
 (ٕ).ذاتها

السؤسدا  التعميسية االهمية في هذا الذأف تعامل معاممة ف أكاستشادا لسا تقدـ ك سا      
طريق  كرقابة كتفتيش كزارة التر ية عؽ فهي تخزا ألنراؼ (ٖ)السؤسدا  التعميسية الحدؾمية.

 (ٗ)االجهزة التابعة لها كمشها االنراؼ بشؾ يه االختراص كالتر ؾب.

                                                           
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )( ٔٔالسادة ) (ٔ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٓالسادة ) (ٕ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٗٔالسادة ) (ٖ)
/ ٕٗ( ك السادة ) ٗمشها السادة )كهذا ما نرت عميه االنغسة الخاصة بتشغيؼ العسمية التر ؾية في العراؽ  (ٗ)

سابعا ( مؽ نغاـ السدارس  /ٖٚالسعدؿ ك السادة ) ٜٚٚٔ( لدشة ٕ( مؽ نغاـ السدارس الثانؾية رقؼ )سابعا
( لدشة ٘مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) /اكال(ٕٗالسعدؿ . كالسادة ) ٜٛٚٔ( لدشة ٖٓاالبتدائية رقؼ )

ة السيدانية التي اجراها الباحل ما السذرؼ االختراص )يحيى غانؼ ( بتاريخ .  كاستشادا الى السقابم ٖٕٔٓ
نؾد االنارة الى اف الفرؽ بيؽ االنراؼ التر ؾب كاالنراؼ االختراص يدسؽ في اف االنراؼ  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚ

ؼ االختراص يختص باألنراؼ كمتابعة السدارس ذا  السدتؾا الثانؾب بيشسا يختص االنراؼ التر ؾب باألنرا
كمتابعة السدارس ذا  السدتؾا االبتدائي كرياض االطفاؿ . كسا اف السدرسة تخزا رقابة كتفتيش السذرؼ 
االدارب الذب يختص بالمؾر االدارية كالتقؾيسية ككذلػ السذرؼ الستابا الذب يختص بستابعة االمؾر الستعمقة 

التقؾيؼ: في  -ٔراص كالتر ؾب يتسثل باالتي )باالمتحانا  .  كسا نؾد اف نبيؽ بأف عسل االنراؼ بشؾ يه االخت
معايشة التؾافق بيؽ عسل السعمؼ ما أهداؼ السؤسدة لمتعرؼ الى مراكز القؾة كالزعج لتعزيز القؾة كتدارؾ 

السعاكنة في  -ٖتظؾير نغؼ التعميؼ كاستراتيجياته، كمرادر ، كخدماته  -ٕالزعج مؽ خالؿ زيارة السذرؼ 
السدارس  تقؾيؼ أداء -ٗلسشاسب مؽ كل جديد كما يجد في أمؾر التعميؼ، كاقتباس ا متابعة الخظو السؾجؾعة،

، ص مردر سابق كسثارة الداف ية فيها لتكؾف أفزل أداًء كتدريس .( لمسزيد يشغر د. ابراهيؼ عظا هللا العؾراف ، 
. ك  يس ٔٔهػػ ، ص ٖ٘ٗٔ. كخالد بؽ   الذهرب ، تجديد االنراؼ التر ؾب ، مدتبة السمػ فهد ،  ٔٙ – ٛ٘

ذيال عبد عمي الرفيعي ، االدارة كاالنراؼ التر ؾية ) مفهؾمها ، اهدافها ، مشهجها ، طرؽ بحثها ( ، محاجرا  
،  ٕٙٔٓقدؼ العمـؾ التر ؾية كالشفدية ،  /كمية التر ية لمبشا   –اعد  لظالل السرحمة الثانية في جامعة تكريت 

ككذلػ االعساـ ذب  ٕٕٓٓ/ٕ/ٗفي  ٔٙٙٔايزا االعساـ ذب العدد ) ( . كلمسزيد يشغر ٚٔ، ٙٔ، ٓٔص )
( الرادرة مؽ كزارة التر ية كسا  ٜٕٔٓ/ٗ/ٖفي  ٛٛٚٗكاالعساـ ذب العدد  ٕٕٓٓ/ٔ/ٜفي  ٜٗ٘ٔالعدد 

تخزا السؤسدا  التر ؾية االهمية لرقابة مداتب السفتذيؽ العسؾميؽ السمغية كالتي التي تؼ انذاءها بسؾجب امر 
لدشة  ٕٗ، اال انه تؼ الغاء مداتب السفتذيؽ العسؾميؽ بالقانؾف رقؼ   ٕٗٓٓ( لدشة ٚ٘االئتالؼ رقؼ )سمظة 
ٕٜٓٔ. 



 

 

64 

التعميسية في السؤسدا  التعميسية ك ك سا اف الكؾادر االدارية  أنفاً ذكر  فزاًل عؽ ما      
باعتبار اف هشاؾ عقد عسل بيشهؼ ك يؽ صاحب السؤسدة التعميسية  االهمية تخزا لقانؾف العسل
، فهي تخزا لتفتيش المجاف السذدمة في كزارة العسل (ٔ)تحريريا أـاالهمية سؾاء كاف نفؾيا 

مؾر في مداف العسل مشها كالذؤكف االجتسا ية كذلػ لغرض التأكد مؽ تؾفر مجسؾعة مؽ اال
اخر ، هذا مؽ جانب كمؽ جانب (ٕ)جركرة تؾفر نركط كاجراءا  الدالمة كالرحة لمعامميؽ

ف تقرر غمق أبانه لؾزارة العسل كالذؤكف االجتسا ية  ٕ٘ٔٓ ( لدشةٖٚانار قانؾف العسل رقؼ )
ك أة عسمها ك عرقمأمداف العسل اذا مشا صاحب العسل لجاف التفتيش مؽ دخؾؿ مداف العسل 

امتشا عؽ تشفيذ تعميسا  الرحة ك الدالمة السهشية كحتى زكاؿ سبب الغمق كذلػ بعد انذار 
، كالدؤاؿ (ٖ)طيمة مدة الغمق كافة ف يدتحق العساؿ اجؾرهؼأحب العسل بإزالة السخالفة ، عمى صا

الذب يثار هشا هل يحق لؾزارة العسل كالذؤكف االجتسا ية غمق السؤسدة التعميسية االهمية 
مؾافقة كزارة التر ية؟ كخاصة اف غمق السؤسدة التعميسية  مؽ دكف السخالفة لذركط قانؾف العسل 

شة تحقيقية كميا يدؾف بقرار مؽ كزير التر ية بشاء عمى تؾصيا  لج أـاالهمية سؾاء كاف جزئيا 
  (ٗ)عشد تحقق حاال  معيشة.

                                                           
اكال ( التي تشص عمى ) يجؾز ألعزاء الهيئا  التعميسية في السدارس الحدؾمية كمؾعفي كزارة  /ٕٔالسادة ) (ٔ)

ائرهؼ كعمى اال يتعارض ذلػ ما دكامهؼ فيها (  كيفهؼ التر ية التدريس في السؤسدا  التعميسية االهمية بسؾافقة دك 
 = مؽ هذ  السادة اف الكؾادر التعميسية السؾجؾدة في السؤسدا  التعميسية االهمية نؾعيؽ االكؿ يدؾف مؾعج 

في كزارة التر ية ك سؾافقة دائرته كالشؾع الثاني هؼ خاجعيؽ لقانؾف العسل سؾاء كجد عقد عسل بيشهؼ ك يؽ 
الشافذ  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ )ٔلتعميسية االهمية اك ال ، حيل نرت السادة )السؤسدة ا

)..... سادسا : العامل : كل نخص طبيعي سؾاء كاف ذكرا اـ انثى يعسل بتؾجيه كانراؼ صاحب عسل كتحت 
تدريب اك االختبار اك يقؾـ ادارته سؾاء كاف يعسل بعقد مدتؾل اـ نفؾب ، صريح اـ جسشي ، اك عمى سبيل ال

بعسل فكرب اك بدني لقاء اجر ايا كاف نؾعه بسؾجب هذا القانؾف  ثامشا : صاحب العسل : كل نخص طبيعي اك 
معشؾب يدتخدـ عامال اك اكثر لقاء اجر ايا كاف نؾعه . تاسعا : عقد العسل : اب اتفاؽ سؾاء كاف صريحا اك 

لعامل بالعسل اك تقديؼ خدمة تحت ادارة كانراؼ صاحب العسل لقاء اجر جسشيا نفؾيا اك تحريريا يقـؾ بسؾجبه ا
 ايا كاف نؾعه .......(

الشافذ  التي تشص عمى )تخزا السذاريا  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ )ٕٙٔالسادة ) (ٕ)
لؾزارة ( كلمسزيد حؾؿ تذديل كاماكؽ العسل السذسؾلة بأحداـ هذا القانؾف الى تفتيش العسل تحت انراؼ كتؾجيه ا

(  ٖ٘ٔكٖٗٔك ٖٖٔك ٕٖٔكٖٔٔكٖٓٔكٜٕٔكٕٛٔكٕٚٔهذ  المجاف كاختراصاتها كعسمها  يشغر السؾاد )
( لدشة ٖٚ( مؽ قانؾف العسل رقؼ )ٖٙٔالشافذ ، كيشغر ايزا السادة ) ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚمؽ قانؾف العسل رقؼ )

ٕٓٔ٘  . 
 الشافذ .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚثالثا ( مؽ قانؾف العسل رقؼ )/ٕٕٔالسادة ) (ٖ)
 الشافذ .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٖٕالسادة ) (ٗ)
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ف أ إذقبل االجابة عمى هذا التداؤؿ البد لشا مؽ بياف الغرض مؽ الغمق في كمتا الحالتيؽ   
غمق مداف العسل مؽ كزارة العسل كالذؤكف االجتسا ية هؾ بدبب عدـ الدساح الى لجاف التفتيش 

، في حيؽ نجد اف الغمق الذب (ٔ)كالرحة السهشيةلمقياـ بعسمها اك عدـ االلتزاـ بإجراءا  الدالمة 
مؽ كزارة التر ية هؾ لعدـ التزاـ السؤسدة التر ؾية االهمية بالذركط السظمؾ ة لسشح اجازة  يحد 

تأسيس كمبانرة الشذاط هذا مؽ جانب كمؽ جانب اخر تغمق السؤسدة التر ؾية االهمية مؽ كزارة 
مؽ انذاء التعميؼ  الغايةلشجاح السظمؾ ة كعدـ تحقيق التر ية اذا لؼ تحقق هذ  السؤسدة ندب ا

تغمق  حاال  معيشة اذا كجد  فزاًل عؽال كهؾ االرتقاء بالتعميؼ كالعسل عمى تظؾير  إاالهمي 
، كاستشادا لسا تقدـ يرا الباحل بانه ال يسدؽ لؾزارة العسل كالذؤكف االجتسا ية غمق (ٕ)السؤسدة

الجهة  بؾصفهاالسؤسدة التر ؾية االهمية السخالفة لذركط قانؾف العسل اال عؽ طريق كزارة التر ية 
مؾافقة كزارة التر ية تؤدب الى  مؽ دكف اف غمق هذ  السؤسدا   كالسدؤكلة عمى هذ  السؤسدا  

حدك   فزاًل عؽحدك  الكثير مؽ السذاكل مشها مرير الظمبة السدجميؽ في هذ  السؤسدا  
 مذاكل فيسا يخص الجؾانب االدارية كالتعميسية لهذ  السؤسدا  . 

ف السذرع العراقي لؼ يبيؽ صراحة الجهة التي لها حق أيتزح لشا  كاستشادا لسا تقدـ    
لى الزاـ هذ  السؤسدا  بقؾاعد قانؾف العسل كهذا خالؼ إتفتيش السؤسدا  التر ؾية االهمية كال 

  ليه السذرع السررب. إما ذهب 

 الفرع الثاني
 التقارير االدارية                             

التقارير االدارية هي اداة لكذج البيانا  كالسعمؾما  كالحقائق التي تعيؽ  تعد        
يؼ، فهي تحدد االنذظة التي تست، كالسدخال  الؾاردة صاحب القرار عمى اتخاذ القرار الدم

كالسخرجا  الرادرة ، فهي مفيدة لإلدارب كاالستذارب كالفشي ، سؾاء كاف االمر عمى الرعيد 
هسية كبيرة في أ عمى السدتؾيا  العميا اك الؾسظى اك الدنيا ، فممتقارير  أـالالمركزب  أـالسركزب 

ك الهيدل التشغيسي لجهة أالذرياف الحيؾب الذب يسد الجدؼ االدارب  تعدالعسمية االدارية فهي 
تعد التقارير االدارية  إذ،(ٖ)معيشة بالسعمؾما  السظمؾ ة كالتي تداعد عمى اتخاذ القرار الرحيح

 بفزلكسيمة فعالة لقياس مدتؾا اداء الجهة الخاجعة لمرقابة كالتشبؤ بالسذدال  قبل كقؾعها  ،
                                                           

 الشافذ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚثالثا ( مؽ قانؾف العسل رقؼ )/ٕٕٔالسادة ) (ٔ)
 الشافذ ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ ) رابعا كخامدا( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي /ٖٕالسادة ) (ٕ)
، دار الثقافة لمشذر ٖاالدارية كالسالية كالفشية كغيرها ، ط –د. عبد القادر الذيخمي ، فؽ كتابة التقارير  (ٖ)

 . ٗٔ، ص  ٕٔٔٓاالردف ،  –كالتؾزيا ،عساف 
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ككذلػ تعديل السدار كتحديشه ك ياف الفجؾة بيؽ الؾاقا  ،جؾدة الخدمة السقدمة ؼتعر هذ  التقارير 
يذترط في هذ  التقارير دقة معمؾماتها كجؾدة كتابتها حتى تكؾف اداة فعالة مؽ ثسة كالسأمؾؿ، ك 

تؾجه هذ  التقارير بالدرجة االكلى الى الجها  التي تكؾف مدؤكلة عؽ اتخاذ  إذ، (ٔ)لمتقؾيؼ
مؽ ك ترحيح االنحرافا  لذلػ قد تكؾف هذ  التقارير دكرية اب تعد بأكقا  مشتغسة ك القرارا  

تداعد عمى معالجة االنحراؼ في كقته، اك تكؾف بعد االنتهاء مؽ عسل معيؽ كتكؾف في ثسة 
تداعد التقارير االدارية  إذ، (ٕ)هذ  الحالة تقارير نهائية كتداعد عمى التقييؼ الشهائي لهذا العسل

كؾف ، كالتقارير االدارية ت(ٖ)اتباع اساليب الرقابة االخرا بالثغرا  التي يسدؽ اف تحرل  في سد
 -عمى عدة انؾاع كهي كاالتي :

 التقارير الرسسية كالتقارير غير الرسسية  -ٔ

كيقرد بالتقارير الرسسية تمػ التي تعد بأتباع اجراءا  كقؾاعد معيشة كتكؾف بأنساط    
الرسسية فيقرد بها تمػ التي تعد كتكتب في ندل مذكرة مختررة  ما التقارير غيرأ، ةمحدد

 ط ذا  االهسية الخاصة كالدريعة .كتتشاكؿ بعض الشقا

 التقارير الذفؾية كالتقارير السدتؾ ة  -ٕ

ف التقارير الذفؾية هي تمػ التي تبمغ نخريا اك عؽ طريق الهاتج كتكؾف مؽ خالؿ إ    
 لتي تكؾف لتبادؿ االفكار كالسقترحا  نفاها .تبادؿ الراء كالسقابال  الذخرية ا

ك انداؿ بيانية اك انذائية أا  الرقسية ما التقارير السدتؾ ة فهي غالبا ما تأخذ ندل البيانأ   
لحاجة ، كيذترط في هذ  التقارير كمؽ مزايا هذ  التقارير هي امدانية حفغها كالرجؾع اليها عشد ا

كخاصة االستثشاءا    جسيعها الشقاط الرئيدية تدرسف تكؾف كاجحة كمختررة كصحيحة كاف أ
 ة حتى تكؾف اداة فعالة لمرقابة .كاف تكؾف مقشع

 التقارير الدكرية كالتقارير غير الدكرية  -ٖ

ك أف التقارير الدكرية هي تمػ التي تقدـ برؾرة دكرية كفي اكقا  معيشة فقد تكؾف يؾمية إ        
ك بعد االنهاء مؽ مرحمة معيشة مؽ مراحل العسل أك سشؾية أك فرمية أك نهرية أسبؾ ية ا

                                                           
 السؾقا االلكتركني، بحل مشذؾر عمى ٖاادارية ك إعداد التقارير ، ص   عقؾني ، دكرة مهارا  الكتابة  (ٔ)
 book.com-https://www.noor/  داءٍ م ٛٔ:ٔالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٛ، تاريخ الزيارة  . 
 . ٛٗالدعيد بمـؾ ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 .ٜٖٕباسؼ الحسيرب ، مردر سابق ، ص  (ٖ)

https://www.noor-book.com/


 

 

67 

تتزسؽ التقارير الدكرية السعمؾما  كالحقائق كطريقة اداء الجهة  إذالخاجا لمرقابة االدارية، 
 السقدمة لمتقرير كالشتائب التي تؼ التؾصل اليها .

تشاكؿ مؾجؾعا معيشا كيهؼ تة هي تمػ التقارير التي ك الخاصأما التقارير غير الدكرية أ        
يعد التقرير الخاص  إذاالدارة برفة خاصة مثل التقرير الذب يعد لذراء احتياجا  معيشة لإلدارة 

 (ٔ)لبياف اسعارها كاكصافها ك ياف اصشافها.

 -متقارير االدارية فؾائد اهسها :كل

 تداعدها عمى اتخاذ القرار الرحيح .رفد جهة الرقابة بالسعمؾما  الزركرية التي  -ٔ
تتسدؽ االدارة عؽ طريق التقارير مؽ معرفة كل ما جرا كيجرب داخل السؤسدة  -ٕ

 الخاجعة لمرقابة .
تحديد اكجه الخمل بتعسل التقارير عمى زيادة كفاءة عسل الجهة الخاجعة لمرقابة كذلػ  -ٖ

 كمعالجته  كالتركيز عمى الجؾانب االيجابية .
هذ  التقارير كذلػ ألنها تزيد مؽ عسمية الرقابة ب غاياتهاة تحقيق تدتظيا االدار  -ٗ

 (ٕ)كالستابعة.
 ك الذخص السخاطب بالتقرير.أتعسل التقارير االدارية عمى تؾفير الجهد كالؾقت لمجهة  -٘
 (ٖ)تداهؼ في اعداد الخظو عؽ طريق السعمؾما  كالبيانا  التي تؾفرها. -ٙ
 (ٗ)مدا تقدـ كنجاح السؤسدة الخاجعة لمرقابة. تداعد هذ  التقارير االدارة في معرفة -ٚ
كاستشادا لسا تقدـ تكؾف لمتقارير االدارية دكر مهؼ بالشدبة لمرقابة عمى السؤسدا          

بأف السؤسدا  التعميسية الخاصة تخزا ألنراؼ  مدبقاً بيشا  مثمساففي مرر  التر ؾية االهمية ،
حافغة نأنها نأف السدارس الرسسية كتخزا لتفتيذها كرقابة السديرية التعميسية الخاصة في الس

اف مؽ بيؽ التقارير التي تخص السؤسدا  التعميسية الخاصة هي تمػ  ك، (٘)السالي كاالدارب 
التقارير التي تعد مؽ مدير السدرسة الخاصة سؾاء كانت سشؾية تتعمق بدفاية اداء العامميؽ في 

إذ نهرية تتعمق بدير العسل بالسدرسة كالتي تقدـ الى السسثل القانؾني لمسدرسة  أـالسدرسة 

                                                           
 . ٓ٘ك ٜٗسسر   راغب ناهيؽ ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 . ٕٓعبد القادر الذيخمي ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
  سامر ميرخاف ك عبير سميؼ عقل ك رسالف عالء الديؽ ، اصؾؿ السرافعا  كاعداد السذكرا  كالتقارير ،  (ٖ)
 . ٕٛٔ، ص  ٕٛٓٓ، دار مؤسدة رسالف لمظباعة كالشذر كالتؾزيا ، دمذق ،  ٔط
 .  ٜٗسسر   ناهيؽ  ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
 السعدؿ . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٙٙالسادة ) (٘)
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انتغاـ العسل مؽ حيل حزؾر العامميؽ كتأخرهؼ  –تتزسؽ هذ  التقارير الذهرية ما يمي " أ 
انتغاـ التالميذ في الدراسة كمعدال   -كاجازاتهؼ العارجة كالسرجية ككيفية التررؼ فيها . ل

مدا تقدـ العسل الفشي كمدا  –الزيادة فيها اف كجد  ككيفية التغمب عميها . ج  الغيال كاسبال
مالحغا  السؾجهيؽ الفشييؽ كالسالييؽ  -د .مالئسة ما درس مؽ السشهب لمزمؽ السشقزي مؽ العاـ

، كعمى السؤسدة التعميسية الخاصة اف تمتـز بحفظ التقارير (ٔ)كاالدارييؽ الؾاردة في تقاريرهؼ " 
 (ٕ)رية كالسالية كالفشية كحدب تؾاريخ كركدها ، كاالجراءا  الستخذة بذأف هذ  التقارير.االدا

نار الى جركرة اف تتقيد أف قانؾف التر ية كالتعميؼ قد أنجد  االردف ايزاكفي       
السؤسدا  التعميسية الخاصة بفمدفة التر ية كالتعميؼ كاهدافها كالتذريعا  التر ؾية في السسمكة 

مجمس التر ية  ف تدرس السشاهب الرسسية كاال تدرس مشاهب اخرا اجافية اال بسؾافقةأاالردنية  ك 
كالتعميؼ كاف تعد طالبها لالمتحانا  التي تجريها الؾزارة كتكؾف هذ  السؤسدا  خاجعة ألنراؼ 

تعد مؽ االنراؼ ، كعميه اف مؽ اهؼ التقارير االدارية هي تمػ التي (ٖ)كرقابة كزارة التر ية كالتعميؼ 
نجد اف كل مديرية لمتر ية في السحافغة تعد سجال لمعسل االنرافي كيرسل ندخ مؽ عسل  إذ

السذرفيؽ الى كزارة التر ية كالتعميؼ نهريا كتقؾـ مديرية االنراؼ بتحميل الفعاليا  اانرافيه كاعداد 
عسل السذرؼ في مجاؿ تقرير حؾلها كمؽ اهؼ االعساؿ اانرافيه التي ترسل الى الؾزارة هي 

، كذلػ اف مؽ التقارير السهسة (ٗ)جؾدة التعميؼ كالتعمؼ ككذلػ في مجاؿ متابعة القزايا التر ؾية 
التي يجب اف ترفا لؾزارة التر ية كالتعميؼ مؽ السؤسدا  التعميسية الخاصة هؾ تقرير مفرل عؽ 

الؾزارة بهذا التقرير قبل ثالثة انهر  الرسؾـ الدراسية كالزيادة السقترحة التي ستظرأ عميها كاف تزكد
، كتمتـز السؤسدة التعميسية الخاصة بأعالـ كزارة التر ية (٘)مؽ عسمية قبؾؿ الظمبة كتدجيمهؼ 

التي تدرج في لؾحتها التعريفية كالتغييرا  التي تظرأ عميها كتمتـز السؤسدة كافة البيانا  بكالتعميؼ 

                                                           
 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ) ٙكٖ/ٕٗالسادة ) (ٔ)

كالذب يجب اف يعتسد عمسا بأف السسثل القانؾني هؾ مسثل الذخرية االعتبارية مالكة السؤسدة التعميسية الخاصة 
ج( ك /ٕٔمؽ قبل السديرية التعميسة الخاصة في السحافغة كاف يردر قرار ادارب باعتساد  يشغر في ذلػ السؾاد )

 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ) ٜٔ)
 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗالسررب رقؼ )ط( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ /ٕٚالسادة ) (ٕ)
 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٖٛ( ك ) ٖ٘( ك )ٖٗ( ك )ٖٖالسادة ) (ٖ)
ابراهيؼ عظا المة العؾراف ، ،  نقال عؽ د   ٕٛكزارة التر ية كالتعميؼ االردنية ، دليل االنراؼ التر ؾب، ص (ٗ)

 .ٙ٘ك ٕ٘سابق ، ص مردر 
( لدشة ٖٓٔج( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )/ٔٔالسادة ) (٘)

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ
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التي  كافة تمتـز بتقديؼ الؾثائق ك، (ٔ) مدخمها الرئيس ؾجا هذ  المؾحة فيالتعميسية الخاصة ب
تثبت تحؾيل الركاتب الذهرية السدتحقة لمسعمؼ الى حدابه البشكي اك السحفغة االلكتركنية كيعد 

 (ٕ)التزامها بهذا االمر نرطا اساسيا لتجديد ترخيرها الدشؾب.

مهؼ فيسا يخص الرقابة عمى السؤسدا  التر ؾية  أثرف لمتقارير أكفي العراؽ نجد         
كذلػ لمتأكد  ياـ هذ  السؤسدا  بالؾاجبا  السمقاة عمى عاتقها كالتي مؽ جسشها تظؾير االهمية 

قظاع التر ية كالتعميؼ كرفد  بالسدتجدا  التر ؾية كالتعميسية كالعسل عمى تؾفير تعميؼ نؾعي 
الخركج عؽ الدياسة التر ؾية التي تزعها الؾزارة ، كعدـ (ٖ)لسختمج نرائح السجتسا كمتظؾر

اتباع الخظو التر ؾية  فزاًل عؽسشتغسة بإقميؼ البالتذاكر ما االقاليؼ كالسحافغا  غير 
اف مؽ اهؼ التقارير االدارية الدشؾية التي ترفا مؽ السؤسدا  التر ؾية االهمية  إذ، (ٗ)الستكاممة

الى مديريا  التر ية في السحافغا  التي تقؾـ االخيرة برفعها الى كزارة التر ية هؾ التقرير الذب 
( غة كالذب يدسى )بالكراس االحرائييرفا الى قدؼ التخظيو في مديرية التر ية في السحاف

ك أك تزكيدها بالكتب السشهجية أتر ؾية االهمية لمتحاسب الزريبي السؤسدا  ال له تخزاكنتيجة 
لغرض تجديد االجازة كهذا الكراس االحرائي يدؾف خاص بدل مرحمة مؽ مراحل التعميؼ االهمي 

 هامةمؽ رياض االطفاؿ الى التعميؼ االبتدائي الى التعميؼ الثانؾب كالذب يحتؾب عمى معمؾما  
ا يتعمق بالسشاهب التي تدرس ك بأعداد الظمبة اك التالميذ السدجميؽ ككذلػ حالة بشاية مشها م

السدرسة اك الركجة مؽ حيل مذتسالتها كعدد صفؾفها كعدد طؾابقها كمؾقعها كمعمؾما  عؽ 
الهيئا  التعميسية كاالدارية مؽ ناحية عددهؼ ك تحريمهؼ الدراسي كالتخرص الذب يحسمؾنه 

سا بأف ادارة السؤسدة التر ؾية االهمية  تتحسل التبعا  القانؾنية عؽ صحة كاعسارهؼ ، عم
اف الكراس االحرائي ال يذسل معاهد التقؾية االهمية  كالسعمؾما  الؾاردة في الكراس االحرائي 

ف يذسل أنقص بدقة التقارير االدارية )الكراس االحرائي( الذب يفترض  د، كهذا يع(٘)
                                                           

( لدشة ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٗٔالسادة ) (ٔ)
 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ

( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ ٕكٔ ط/ /ٙٔالسادة ) (ٕ)
 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘اكال ك خامدا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٔالسادة ) (ٖ)
 . ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕاكال كثانيا ( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )/ ٖالسادة ) (ٗ)
( مدير قدؼ التخظيو في مديرية تر ية احل ما الديد )نرير ابراهيؼ ناصرالسقابمة السيدانية التي اجراها الب (٘)

كاالعساـ  ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٔ( في ٜٔٙ٘ٗ. ككذلػ يشغر الى االعساـ ذب العدد ) ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚالديؾانية بتاريخ 
كاالعساـ السرقؼ  ٜٕٔٓ/ٕ/ٗٔ( في  ٖٜٗٙكالكتال ذب العدد ) ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٕٔ( في ٖٚٓٚ٘ذب العدد )

كاالستسارا  السمحقه به كالتي تتزسؽ معمؾما  عؽ السؤسدا  التر ؾية االهمية مؽ  ٜٕٔٓ/ٕ/ٕٔفي  ٕٕٚٚ
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( لدشة ٘التي نص عميها نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) جسيعها هميةالسؤسدا  التر ؾية اال
ٕٖٓٔ.(ٔ)  

كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في هذا الردد كهؾ مؽ هي الجهة التي تدقق الكراس    
االحرائي مؽ ناحية صحة السعمؾما  كدقتها حتى يدؾف كسيمة رقابية فعالة كعمى جؾئها 

 القرارا  الرحيحة ؟  تردر

الجهة صاحبة االختراص في تدقيق  عدف االنراؼ بشؾ يه االختراص كالتر ؾب يأ    
صحة السعمؾما  الؾاردة في الكراس االحرائي هذا مؽ جانب كمؽ جانب اخر في حالة عدـ 

مى صحة السعمؾما  كالبيانا  الؾاردة في الكراس االحرائي كالتعسد في ادراج هذ  السعمؾما  ع
سؤسدة التر ؾية االهمية التي لمجشائية السدؤكلية الالرغؼ مؽ معرفة عدـ صحتها يؤدب الى  ياـ 

السعدؿ  ٜٜٙٔ( لدشة ٔٔٔقدمت هذ  السعمؾما  استشادا الى قانؾف العقؾ ا  العراقي رقؼ )
كالذب نص عمى " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سشة ك غرامة ال تزيد عؽ مائة ديشار اك 

دب هاتيؽ العقؾ تيؽ مؽ كاف مدمفا قانؾنا باف يسدػ دفاتر اك اكراقا خاجعة لرقابة الدمظا  بأح
العامة، فدكف فيها امؾرا غير صحيحة اك اغفل تدكيؽ امؾرا صحيحة فيها ككاف مؽ نأف ذلػ 

 (ٕ)خدع الدمظا  السذكؾرة كايقاعها في الغمو ".

اللها بياف مدا التزاـ السؤسدا  التر ؾية ف التقارير االدارية التي يسدؽ مؽ خأككذلػ     
االهمية بالقؾانيؽ كاالنغسة ذا  العالقة بالعسمية التر ؾية هي تقارير الزيارا  التي يقـؾ بها 
االنراؼ االختراص كالتر ؾب كالتي تكذج عؽ السخالفا  كعدـ االلتزاـ بالقؾانيؽ كاالنغسة 

االستشاد الى هذ  التقارير كفرض عقؾ ا  عمى كالتي قد يرل االمر الى تذديل لجاف تحقيقية ب
 (ٖ)السؤسدة التر ؾية االهمية التي تثبت مخالفتها باالستشاد الى تؾصيا  المجشة التحقيقية .

                                                                                                                                                                      

الكراس  قدؼ التخظو التر ؾب فيها ككذلػ نعب التعميؼ االهمي في السديريا  في السحافغة بالتعاكف ما
 ميؼ االبتدائي كالتعميؼ الثانؾب ( االحرائي الخاص بدل مرحمة )رياض االطفاؿ كالتع

 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕالسادة ) (ٔ)
السعدؿ .عمسا بأنه تؼ تعديل مبمغ  ٜٜٙٔ( لدشة ٔٔٔ( مؽ قانؾف العقؾ ا  العراقي رقؼ )ٜٕٙالسادة ) (ٕ)

 السعدؿ.  ٕٓٔٓ( لدشة ٙالغراما  كفقا لمقانؾف رقؼ )
 ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٓمة السيدانية التي اجراها الباحل ما الديد )كساـ خمج جاسؼ ( مذرؼ اختراص بتاريخ السقاب (ٖ)

( مذرؼ اختراص ادارب بتاريخ ل ما الديدة )خالدة رحؼ جبرككذلػ السقابمة التي اجراها الباح
السدارس لمشهؾض .كذلػ اف مؽ التقارير السهسة تمػ التي ترفا مؽ قبل السرنديؽ التر ؾييؽ في ٕٕٔٓ/ٔ/ٛٔ

في  ٖٔ٘السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي رقؼ  –بالؾاقا التر ؾب يشغر في ذلػ كتال كزارة التر ية 
ٔٔ/ٔ/ٕٕٓٔ. 
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كمؽ التقارير التي تبيؽ حالة السؤسدة التعميسية االهمية مؽ ناحية السدتؾا العمسي هي      
السحافغا  كالتي تتزسؽ مجسؾعة مؽ السعمؾما   التقارير التي ترفا الى مديريا  التر ية في
كفي كل مادة  ،كندبة الشجاح في كل صج ،كالثاني ،مشها ما يتعمق بشتائب امتحانا  الدكر االكؿ

ك عدها تقؾـ المجاف الفشية السذدمة في السديريا  العامة لمتر ية في السحافغا   ،كلكل مدرسة
لسحافغة كتقؾيسها كمتابعتها كرفا التقارير عشها الى بتحميل نتائب االمتحانا  السدرسية داخل ا

هسية كبيرة مؽ ناحية بياف السدتؾا أ ف لهذ  التقارير أ إذ، (ٔ)يرية العامة لمتقؾيؼ كاالمتحانا السد
العمسي الذب تحققه مؤسدة اك اكثر مؽ السؤسدا  التر ؾية االهمية كاف تحقيق ندب نجاح 

يؤدب الى غمقها كالغاء االجازة السسشؾحة لها، كهذا ما انار متدنية مؽ احدا هذ  السؤسدا  قد 
بالشص عمى " يعاقب صاحب االجازة  ٖٕٔٓ( لدشة ٘اليه نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

االغالؽ الكمي : اغالؽ  –في حالة مخالفة احداـ هذا الشغاـ كفقا لسا يأتي : ....... خامدا 
ازة كالغاء االجازة كعدـ مشح صاحب السؤسدة التعميسية االهمية السؤسدة التعميسية االهمية السج

تدني مدتؾا التعميؼ  -اجازة جديدة، اذا ثبت بالتحقيق كجؾد احدا الحاال  التالية : ..... ل
  (ٕ)فيها ..... ".

                                                           
(  بذأف تظؾير اساليب التقؾيؼ كاالمتحانا  كالجداكؿ السمحقة بها ، كهذ  ٕٔيشغر في ذلػ تعميسا  رقؼ ) (ٔ)

( ٛٔة كالتعميسا  الخاصة باالمتحانا  كالذهادا  مشها نغاـ االمتحانا  العامة رقؼ )التعميسا  ممحقة باألنغس
 .ٜٚٛٔلدشة 

 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘خامدا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) /ٖٕالسادة ) (ٕ)
 عمسا بأف مؽ أسبال تدني مدتؾا التعميؼ هؾ :

 االعتساد عمى فكرة التمقيؽ كالحفظ فقو . -
 عمى فكرة أف السعمؾمة يجب إدخالها إلى الدماغ لؾجعها في االمتحاف فقو .االعتساد  -
 كجؾد هيئة تدريس غير مؤهمة أصال لعسمية التعميؼ . -
 استخداـ طريقة تعميؼ قديسة ال تفي بستظمبا  العرر الحديل . -
يؼ ، مقاؿ سارة دراز ، اسبال تدني مدتؾا التعمكجؾد مشاهب عقيسة جدا كااصرار عمى عدـ تغييرها .  -

اعة الد ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٔ، تاريخ الزيارة  /https://ujeeb.comمشذؾر عمى السؾقا االلكتركني 
 .  باحاً صٔٗ:ٜ

 كاف مؽ مغاهر تدني التعميؼ ما يمي 
الهدر ندبة عدد السعمسيؽ إلى عدد الظمبة، كعدد ساعا  التدريس في الدشة كندبة األّمية، كندبة  -

 التدريدي، كحالة السدارس، كمعدؿ عدد الظالل في الرج .
 جعج السشاهب كطرؽ التدريس مؽ تعميؼ الظفل كصؾاًل إلى السدتؾا الجامعي. -
د.  الر يعي، مغاهر تخمج التعميؼ في العراؽ ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا  قمة كفاءة السعمؼ/السدرس. -

 ص.ٖٕ:ٔٔالداعة  ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٔ، تاريخ الزيارة  /https://shafaq.comااللكتركني 

https://ujeeb.com/
https://shafaq.com/
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ك عد اف بيشا اهؼ كسائل الرقابة االدارية الستسثمة بالتفتيش االدارب ك التقارير االدارية ال     
كسيمة لتحريػ  دكسيمة رقابية بذاتها بقدر ما تع دبد مؽ اانارة الى اف هشاؾ كسيمة اخرا ال تع

ال كهي الذدؾا كالتي يقرد بها طمب خظي يتقدـ به نخص معيؽ اك مجسؾعة إهذ  الرقابة 
لى جهة معيشة نتيجة لؾقؾع جرر عميه يظمب في استرداد حقؾقه كفقا لمقانؾف .كتعد إانخاص 
كسيمة لرد االعتبار الى االنخاص الذيؽ يتعرجؾف الى االجرار في االماكؽ التي الذدؾا 

يتؾاجدكف فيها كمشها السؤسدا  التعميسية، كلكي يحرل السذتكي عمى حقه برؾرة سريعة 
 ف مؽ الذداكا التي كرد أ إذ، (ٔ)كقانؾنية يجب اف يبادر الى تقديؼ الذدؾا فؾر كقؾع الزرر 

تعساؿ ؽ اكلياء االمؾر كالتي مفادها )  ياـ بعض ادارا  السدارس االهمية باسالى كزارة التر ية م
ال سيسا عشدما يقؾمؾف بزيارة السدرسة ك اساليب غير صحيحة في التعامل معهؼ كما ابشاءهؼ 

ؾا كانت سببا في اصدار اعساـ مؽ ف هذ  الذدأ إذلالطالع عمى السدتؾا العمسي ألبشائهؼ ( 
كافة السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي الى ادارا  السدارس االهمية  –كزارة التر ية 
هذ  االساليب ال تشدجؼ ما االهداؼ التر ؾية لهذ  السدارس كتعدس صؾرة غير  عدكالستزسؽ )

مؾر ألياء ايجابية عؽ العسمية التعميسية فيها  ما جركرة االلتزاـ بالتعامل ما السراجعيؽ كاك 
 (ٕ)التالميذ كالظمبة بسا يعدس الرؾرة التر ؾية كالعمسية الرحيحة لهذ  السدارس (.

  

                                                           
ندؾا كعيفية ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا االلكتركني  –مرك  ابؾ العال ، الظرؽ القانؾنية لكتابة ندؾا ادارية  (ٔ)

amah.nethttps://www.moh/  داءٍ م ٖٕ:ٖالداعة  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕتاريخ الزيارة . 
 ( .  ٜٕٔٓ/ٔ/ٕٛفي  ٖٙٗٔالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي رقؼ ) –اعساـ كزارة التر ية  (ٕ)

نؾد االنارة انه تؾجد عالقة كثيقة بيؽ كسائل الرقابة االدارية الستسثمة بالتفتيش كاعداد التقارير االدارية باالجافة 
الى الذدؾا التي تعتبر كسيمة لتحريػ رقابة االدارة ، حيل انه دائسا ما تراحب اجراء التفتيش عمى السؤسدا  

نراؼ التر ؾب كاالختراص كتابة تقارير عؽ حالة السؤسدة مؽ التر ؾية االهمية مؽ قبل الجها  السخترة كاال
الشاحية التعميسية كاالدارية كسا انه في حالة تقديؼ الذدؾا يتؼ تذديل لجشة تحقيقية لمؾقؾؼ عمى حيثيا  هذ  
الذدؾا كالتأكد مؽ مدا صحتها كهذا يعشي اف كسائل الرقابة االدارية هي حمقة مترمه بعزها بالبعض االخر 

 لػ مؽ اجل  تحقيق السرمحة العامة كالؾصؾؿ الى االهداؼ السرجؾة مؽ التعميؼ .كذ
في ٛٛٚٗالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي  ذب العدد  /يشغر االعساما  الرادرة مؽ كزارة التر ية 

. ٕٕٓٓ/ٕ/ٗفي  ٔٙٙٔك االعساـ ذب العدد  ٕٕٓٓ/ٔ/ٖٓفي  ٜٖٚٔككذلػ االعساـ ذب العدد  ٜٕٔٓ/ٗ/ٖ
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٗكيشغر السادة )

https://www.mohamah.net/
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 السبحث الثاني
 هليدارية على التعليم التربهي الاإلنطاق الرقابة 

مر تشغيسه أقد احاؿ السذرع الدستؾرب ك  ،ف التعميؼ االهمي حق مدفؾؿ في الدستؾرأذكرنا    
ليتؼ انذاء  ،الذب يدؾف دكر  كجا الذركط كاالجراءا  الؾاجب اتباعها ،الى السذرع العادب

مؽ ناحية تؾفر  ،كاحداـ الرقابة االدارية عميها ،كمسارسة نذاطها ،السؤسدا  التر ؾية االهمية
عؽ تحقيق  يبتعدالرقابة عشد مسارسة نذاطها حتى ال  فزاًل عؽ الدابقة الذركط كاالجراءا 

سيتؼ تقديؼ هذا السبحل الى مظمبيؽ  لذلػالسرمحة السراد تحقيقها مؽ انذاء هذ  السؤسدا  ك 
الثاني سشخرره الى الرقابة  في حيؽفي االكؿ الرقابة االدارية في مرحمة التأسيس  ندرس

 االدارية في مرحمة مسارسة الشذاط .

 ولالسطلب ال 
 تأسيسسرحلة الل الدابقةدارية إلالرقابة ا

نذاطها البد  تبانرف انذاء السؤسدا  التر ؾية االهمية كمشحها اجازة التأسيس لكي إ     
تؾفر هذ  الذركط ال يسدؽ  مؽ دكف اف تتؾفر مجسؾعة مؽ الذركط التي نص عميها القانؾف ك 

نركط ندمية ال  دمشح اجازة تأسيس لهذ  السؤسدا  كتكؾف هذ  الذركط عمى نؾعيؽ مشها ما يع
تأسيس كفتح  يجازبد مؽ اتباعها كتؾفرها كمشها نركط مؾجؾ ية كعشد اتساـ هذ  الذركط 

كؿ نخرره الرقابة عمى هذا السظمب بفرعيؽ األ سشدرسمؤسدة تر ؾية اهمية كاستشادا لسا تقدـ 
 تؾفر الذركط الذدمية كالثاني الرقابة عمى تؾفر الذركط السؾجؾ ية .

 ولالفرع ال 
 لرقابة على الذروط الذكليةا

ف الذدميا  كاالجراءا  التي تشص عميها القؾانيؽ ليتؼ اتخاذ اجراء معيؽ هي ليدت إ   
مجرد ركتيؽ اك عقبا  اك قؾاعد اجرائية اك ندمية ال  يسه لها كانسا هي كزسانه لإلدارة كذلػ 

 انه يحققك هؼ ، تكحريا االنخاصبسشعها مؽ التدرع في اصدار قرار مؽ نأنه يهدد حقؾؽ 



 

 

74 

هسية هذ  الذدميا  تكؾف لإلدارة أ فاف  مؽ ثسةجد احتساال  تعدج االدارة ك  جسانة للنخاص
 (ٔ)معا. االنخاصك 

لقرار مؽ جانب االدارة ف مردر االلتزاـ بأتباع ندميا  كاجراءا  معيشة قبل اتخاذ اأك    
 : يأتيكسا هي 

 . فاألنغسةترتيبها ابتداٍء مؽ الدستؾر كالقانؾف ل كفقاً القؾاعد القانؾنية  -ٔ
التعميسا  كالقرارا  العامة التي تردرها االدارة كتبيؽ فيها كيفية مسارسة الرالحيا   -ٕ

 السسشؾحة لها كاالجراءا  الؾاجب اتباعها قبل كاثشاء مسارسة هذ  الرالحيا .
ا يسميه العقل مؽ ركح التذريا كتدتشد الى م تدتخمصالسبادئ العامة في القانؾف كالتي   -ٖ

 (ٕ).كحدؽ تدبير االمؾر

دكف اتباع ندميا  كاجراءا  معيشة ممزمة  مؽ اف  ياـ االدارة باتخاذ قرار معيؽ لذلػ          
بعيب الذدل الذب يعشي " عدـ احتراـ القؾاعد االجرائية اك  اً بأتباعها فأف قرارها يدؾف مذؾ 

بإهساؿ تمػ في القانؾف بسعشا  الؾاسا اصدار القرارا  االدارية سؾاء كاف ذلػ الذدمية السقررة 
 (ٖ)يتعرض لإللغاء مؽ القزاء. مؽ ثسةبسخالفتها جزئيا " ك  القؾاعد برؾرة كمية اـ

كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في هذا الردد كهؾ ماهي الذركط الذدمية الؾاجب اتباعها          
 الترخيص بأنذاء السؤسدا  التر ؾية االهمية كمسارسة نذاطها ؟ كتؾفرها لغرض مشح

بياف مؾقج كل مؽ السذرع السررب كاالردني بسيتؼ االجابة عمى هذا التداؤؿ كذلػ           
 هذ  الذركط في كل مؽ هذ  القؾانيؽ. تؾفر كالعراقي ككذلػ بياف االثر السترتب عمى عدـ

نار الى الذركط الذدمية الؾاجب اتباعها لغرض مشح يخص السذرع السررب قد افيسا      
مزاكلة نذاطها كهذ  الذركط تتسثل  مؽ ثسةترخيص ألنذاء مؤسدة تعميسية خاصة في مرر ك 

 -باالتي :

                                                           
، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا  ٔدراسة مقارنة ، ط –د.عراـ الدبس ، القزاء االدارب كرقابته ألعساؿ اادارة  (ٔ)

كط قبؾؿ دعؾا االلغاء نر  –. ككذلػ د.  كليد ال بادب ، القزاء االدارب ٖٔ٘، ص  ٕٓٔٓ، عساف ، 
 . ٛٔ٘، ص  ٕٛٓٓ، مؤسدة الؾراؽ لمشذر كالتؾزيا ، عساف ،  ٔ، ط ٕكاالثار السترتبة عمى الفرل فيها ، ج

، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٔفهد عبد الكريؼ ابؾ العثؼ ، القزاء االدارب بيؽ الشغرية كالتظبيق ، ط (ٕ)
 . ٜٖٖ، ص  ٕٔٔٓ، 
، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف ،  ٗدراسة مقارنة ، ط – الذؾ دي ، القزاء االدارب د. عسر   (ٖ)

 . ٜٕٛ،ص  ٕٔٔٓ
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يقدـ الظمب الى السديرية التعميسية السخترة التي تقا السدرسة جسؽ نظاؽ اختراصها  -ٔ
الخير نركط تتسثل بسا يتؾفر في ا ، مؽ السسثل القانؾني لمذخص االعتبارب عمى اف

 -:يأتي
 ف يدؾف الذخص االعتبارب متستا بالجشدية السررية .إ - أ

 ف يدؾف قادرا عمى الؾفاء بالتزاما  السدرسة السالية .إ - ل
 ف يدؾف هدفه خدمة التعميؼ طبقا لسعايير الجؾدة كاالعتساد التر ؾب .إ -  
 (ٔ). الغاية االساسك السيل لالستغالؿ أال يدؾف االتجار إ -  

نركط الذخص االعتبارب هشاؾ نركط ال بد مؽ تؾفرها في السسثل القانؾني  فزاًل عؽ        
 -لمذخص االعتبارب كالتي تسثل باالتي :

 .كمؽ مؾاطشي جسهؾرية مرر العر ية ف يدؾف متستعا بالحقؾؽ السدنية كالدياسيةإ - أ
 ف يدؾف حدؽ الديرة كالدمؾؾ كذا مؤهل عاِؿ اك مؤهل جامعي.إ - ل
بجشاية اك جشحة مخمة بالذرؼ اك الدال العامة اك األمانة  اً ال يدؾف محدؾـ عميه سابقإ -  

 مالؼ يدؽ قد رد اليه اعتبار  .
حدا  االدارة ك ك أك الهيئا  العامة أال يدؾف قد سبق فرمه تأديبيا مؽ خدمة الحدؾمة إ -  

ك أك نركا  قظاع االعساؿ العاـ أالسحمية كغيرها مؽ الذخريا  االعتبارية العامة، 
 نركا  القظاع العاـ كلؼ يسِض عمى فرمه ست سشؾا  .

ال يدؾف قد سبق فرمه اك عزله مؽ السدارس الخاصة كلؼ يسِض عمى فرمه اك عزله إ - ج
 ست سشؾا  .

 .اعتساد  قبل صدكر الترخيصصدكر قرار مؽ مديرية التر ية كالتعميؼ في السحافغة ب - ح
 نهر عمى االقل .أء الدراسة بأر عة يقدـ الظمب قبل بد  -ٕ
 الظمب كفق التخظيو العاـ لمتعميؼ كاحتياجا  السحافغة. يدرساف  -ٖ
ثالثيؽ يؾما مؽ تاريخ تقديؼ  فيرفض مبدئيا ك ياف اسبال الرفض يالظمب اك  يقبل -ٗ

 (ٕ)الظمب.
 (ٔ)مؾافقة الهيئة العامة للبشية التعميسية في السحافغة. -٘

                                                           
( مؽ قرار كزير التر ية ٛٔالسعدؿ . كالسادة )ٜٔٛٔ( لدشة ٖٓٔعميؼ السررب رقؼ )( مؽ قانؾف التٛ٘السادة ) (ٔ)

 .بذأف التعميؼ الخاص  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗكالتعميؼ السررب رقؼ )
( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ ٜٔ، كالسادة )ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔعميؼ السررب رقؼ )( مؽ قانؾف التٜ٘)السادة (ٕ)

 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗالسررب رقؼ )
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كفي االردف كعشد الرجؾع الى نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة           
السعدؿ نجد انه انار الى الذركط الذدمية الؾاجب تؾفرها ليتؼ  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔكاالجشبية رقؼ )

الظمب الى كزارة التر ية  يقدـمشح الرخيص الخاص بأنذاء السؤسدة التعميسية الخاص عمى اف 
لسدة الؾاقعة بيؽ ) اليؾـ االكؿ مؽ نهر كانؾف الثاني كاليؾـ االخير مؽ نهر حزيراف ا فيكالتعميؼ 

 -: يأتي مؽ كل عاـ ( كيرفق بالظمب ما

اذا كاف السؤسس نخص طبيعي يرفق البظاقة الذخرية له اك صؾرة نهادة تدجيل اذا  -ٔ
كمردقا مؽ كزارة  كاف نخرا اعتباريا ، اما اذا كاف اجشبيا فيرفق كتال مؽ الدفارة السعشية

 الخارجية .
نهادة عدـ محدؾمية لكل مؽ السؤسس كلمسفؾض بالتؾ يا عشه اذا كاف نخرا طبي يا  -ٕ

 اما اذا كاف السؤسس نخرا معشؾيا فيتؼ ارفاؽ نهادة عدـ محدؾمية لمسفؾض بالتؾ يا عشه .
 بياف عؽ السؤسدة مؽ ناحية مرادر تسؾيمها. -ٖ
 نهادة االسؼ التجارب لمسؤسدة . -ٗ
 ف عؽ مدير السؤسدة السرنح مؽ ناحية االعساؿ كالؾعائج التي نغمها .بيا -٘
 عقدا اكليا ما طبيب معتسد مؽ اجل تقديؼ الخدما  الظبية لمظمبة . -ٙ
 اذف انغاؿ سارب السفعؾؿ . -ٚ
 مخظو مؾقا ارض كمخظو مؾقا تشغيسي مردؽ. -ٛ
لسراد انذاء مؾافقة بمدية عساف اك البمدية التي يقا جسؽ نظاقها السؾقا اك العقار ا -ٜ

 السؤسدة عميه .
 صؾرة عؽ عقد االيجار اك عؽ سشد السمكية . -ٓٔ
 تعهد بعدـ مسارسة الشذاط اك قبؾؿ الظمبة قبل الحرؾؿ عمى السؾافقة السبدئية .-ٔٔ
ستثسار عمى تأسيس السؤسدة اذا كاف السؤسس غير اردني فيرفق مؾافقة هيئة اال-ٕٔ

 . الخاصة
 (ٕ)السقرر.تدديد مبمغ الرسؼ -ٖٔ

اجازة لتأسيس مؤسدة  يسشحك عد اف بيشا الذركط الذدمية الؾاجب اتباعها كتؾفرها لكي           
هؼ الذركط الذدمية الؾاجب أ همية )خاصة( في كل مؽ مرر كاالردف ،ال بد لشا مؽ بياف أ تر ؾية 

تؾفرها لسشح اجازة تأسيس مؤسدة تعميسية اهمية في العراؽ كاالثار السترتبة عمى عدـ تؾفر مثل 
                                                                                                                                                                      

 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٓٔ( ك)ٛالسادة ) (ٔ)
( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني ٗأ ( ك)ل( كالسادة ) /ٖالسادة ) (ٕ)

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔرقؼ )
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الى الذركط الؾاجب  ٖٕٔٓ( لدشة٘لقد انار نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )هذ  الذركط، 
اطها كهذ  مبانرتها لشذ مؽ ثسةجازة تأسيس مؤسدة تعميسية اهمية ك أ يسشحاتباعها كتؾفرها لكي 

 -سثل باالتي :تالذركط ت

فيسا يخص الذخريا  السعشؾية التي ترغب انذاء مؤسدة تعميسية اهمية يجب اف يشص  -ٔ
نغامها الداخمي عمى امدانية انذاء مثل هذ  السؤسدا  ما ندخة مؽ اجازة تأسيدها 

خة ايزا مؽ الشغاـ كاف تكؾف صادة مؽ الجها  السخترة كتكؾف سارية السفعؾؿ كند
الداخمي لتمػ الذخرية الذب يجب اف تشص احدا فقراته عمى تأسيس مثل هذ  

مؾافقة الؾزير ما مؾافقة المجشة الؾزارية  انفة ذكرهانركط  فزاًل عؽالسؤسدا  كيذترط 
 القظا ية لسشح اجازة تأسيس لمذخرية السعشؾية االجشبية.

 ف تتؾفر فيهؼ الذركط االتية اما االنخاص الظبيعييؽ العراقييؽ يجب ا -ٕ
 ال يقل عددهؼ عؽ ثالثة انخاص .إ - أ
ف يدؾف احد السؤسديؽ حاصل عمى نهادة جام ية اكلية عمى االقل كاف يدؾف مؽ إ - ل

ف يحسل مؤهال تر ؾيا كيذترط مسارسته لمتدريس في الجامعا  أذكب الخبرة كاالختراص ك 
 ( سشؾا  .٘اك السدرس الحدؾمية مدة ال تقل عؽ )

ر السذسؾليؽ ف يدؾنؾا مؽ غيأمحدؾـ عميهؼ بجشاية اك جشحة مخمة بالذرؼ ك  غير -  
 .بالسداءلة كالعدالة 

قدرة السؤسديؽ عمى الؾفاء بااللتزاما  السالية الالزمة لتأسيس السؤسدة التعميسية االهمية  -  
 تهؼ عمى الؾفاء بااللتزاما  السالية .جساف مؽ احد السرارؼ يبيؽ فيه قدر  ما خظال

قانؾنيا بااللتزاـ باألنغسة كالتعميسا  التي تردرها كزارة التر ية كالرادرة مشها  اً تعهدتقديؼ  -ٖ
 مدبقا.

 ـ بالهبة اـ االيجار اـبعدـ التررؼ بااجازة سؾاء كاف بالبيا ا اً قانؾني اً تعهدتقديؼ  -ٗ
 التشازؿ عشها بدكف مؾافقة كزارة التر ية .

كلة عمى مبدأ السعاممة بالسثل بالشدبة لمسدارس االهمية تقديؼ مؾافقة الهيئة الدكلية اك الد -٘
 السزما فتحها التي تكؾف تابعة لمهيئا  الدكلية اك الدفارا  .

 صدا مردقا بالسبمغ السقرر لسشح اجازة تأسيس السؤسدة التعميسية االهمية.تقديؼ  -ٙ
كحزيراف ( كهذا  نهرب )مايس فييجب اف يقدـ الظمب لسشح اجازة تأسيس مدرسة اهمية  -ٚ

يعشي امدانية تقديؼ الظمب عمى مشح اجازة تأسيس السؤسدا  التعميسية االهمية االخرا 
بأب نهر مؽ الدشة كذلػ الف نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي انار لمسدارس االهمية فقو 

 دكف السؤسدا  االهمية االخرا .مؽ 
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كاالجشبي كيرفق به الؾثائق التي تثبت يقدـ الظمب الى مدير عاـ التعميؼ العاـ كاالهمي  -ٛ
 -االمؾر االتية :

 السؤسدة التعميسية االهمية . غايا اسؼ كمقر ك  - أ
 السؾارد السالية لتؾفير مدتمزما  فتح السؤسدة التعميسية االهمية . - ل
 نؾع السدرسة مدائية اك صباحية لمبشيؽ اك لمبشا  اك مختمظة كالسدتؾا الدراسي لها. -  
 مداطحه اك سشد السمكية لبشاية السؤسدة التعميسية االهمية .د عقد االيجار اك عق -  
اجراء الكذج كالتأكد مؽ تؾفر الذركط مؽ قبل السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي  - ج

 (ٔ)كاالجشبي كرفا تقرير بذلػ لمؾزير.

يؾجد هشاؾ نركط اخرا تؼ اجافتها مؽ مجمس الدابقة الذركط الذدمية  فزاًل عؽ        
الؾزراء ككزارة التر ية، مشها جركرة اف تكؾف هشاؾ حاجة فعمية لمسؾقا السراد انذاء مؤسدة 

، كذلػ (ٕ)تر ؾية اهمية عميه كمراعاة الظاقة االستيعابية لمسدارس الحدؾمية كاالهمية في السشظقة 
ل مشح اجازة تأسيس مؤسدة تر ؾية اهمية يراد جركرة الحرؾؿ عمى مؾافقة كزارة الزراعة قب

، كالحرؾؿ عمى مؾافقة دائرة عقارا  الدكلة (ٖ)انذاءها عمى اراجي زرا ية مثقمة بحقؾؽ تررفيه
، حيل نجد اف مجمس الؾزراء قد اصدر اعسامًا يتزسؽ (ٗ)بالشدبة للراجي السسمؾكة لمدكلة

، كزارة االسداف كاالعسار كالبمديا  كاالنغاؿ جركرة حرؾؿ السؾافقة التخظيظية مؽ امانه بغداد 
العامة قبل مشح اجازة تأسيس السدارس كالكميا  االهمية كاصدر  كزارة التر ية السديرية العامة 
لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي تفديرا للعساـ اعال  مفاد  ) اف مؾجؾع الحرؾؿ عمى السؾافقة 

، كنغرا لؾقؾع (٘)ؾية االهمية في محافغة بغداد حررا (التخظيظية يشررؼ عمى السؤسدا  التر 

                                                           
( ٙ( ك )٘ك) (ٔكالسادة ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٛ( ك )ٚ( ك)ٖالسادة ) (ٔ)

( ٕ( ك)ٔخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية . كالسؾاد )ال ٕٗٔٓ( لدشة ٔمؽ تعميسا  رقؼ )
( ٖ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٖالخاصة بتأسيس السعاهد االهمية . كالسادة ) ٕٗٔٓ( لدشة ٕ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٗك)

 الخاصة بتأسيس رياض االطفاؿ االهمية . ٕٗٔٓلدشة 
 (.ٕٚٔٓ/٘/ٓٔفي  ٜ٘ٔ٘السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد ) /اعساـ كزارة التر ية  (ٕ)
 ( .ٕٕٓٓ/ٕ/٘في  ٜٜٙٔالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد ) /اعساـ كزارة التر ية  (ٖ)
 (.ٕٕٔٓ/ٕ/ٚفي  ٕ٘ٗٚالعدد ) السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب /اعساـ كزارة التر ية  (ٗ)
في  ٖٔٓٚ/أعساـ  ٔ/ٔ/ٛ/ /  يشغر في ذلػ اعساـ االمانة العامة لسجمس الؾزراء ذب العدد )ـ. (٘)

كزارة  ( كالسذار اليهسا بدتال ٕٛٔٓ/ٛ/ٕٓفي  ٕٛٓٔ/ذب العدد )  ( ككتال هيئة السدتذاريؽٕٓٔٓ/ٕ/ٕٛ
قدؼ الدراسا  كالتراميؼ  /السديرية العامة لمتخظيو العسراني /االسداف كاالعسار كالبمديا  كاالنغاؿ العامة  

السديرية العامة لمتعميؼ العاـ  /( . كيشغر كذلػ كتال كزارة التر ية ٜٕٔٓ/ٕ/ٖفي  ٙٓٙالهيدمية ذب العدد )
 =( . كلمسزيد عؽ تظبيق الذركط الذدمية قبل مشحٜٕٔٓ/ٖ/ٖٔفي  ٛٔٚٗكاالهمي كاالجشبي ذب العدد ) 
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التفدير عمى اعساـ األمانة العامة لسجمس الؾزراء ك التالي كجؾد ازدكاجية في الحرؾؿ عمى 
السؾافقة التخظيظية مؽ عدمه بيؽ محافغة كاخرا كقد استدركت كزارة التر ية هذا الشقص 

ة دائرة التخظيو العسراني فيسا يخص كاصدر  اعساـ يتزسؽ جركرة الحرؾؿ عمى مؾافق
السدارس السراد انذاءها في السحافغا  كاستحراؿ مؾافقة محافغة بغداد فيسا يخص السدارس 

 (ٔ)السراد تأسيدها داخل امانة بغداد.

سؾاء في مرر اك االردف اك في  كيترتب عمى عدـ تؾفر بعض الذركط الذدمية      
 كفي حالة مسارستهاسدة التر ؾية االهمية لسسارسة عسمها العراؽ الى عدـ اصدار اجازة لمسؤ 

 (ٕ).عسل قبل اصدار االجازة يردر قرار بغمقهالم

كاستشادا لسا تقدـ يتزح لشا اف هشاؾ نركط ندمية ذكرها كل مؽ السذرع السررب       
بسؾافقة انذاء هسيتها كخاصة ما يتعمق مشها أ كاالردني كلؼ يذكرها السذرع العراقي عمى الرغؼ مؽ 

 السؤسدا  التر ؾية االهمية ما التخظيو العاـ لمسحافغة كعدـ انتذارها برؾرة عذؾائية.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

الخاص  ٜٕٔٓ/ٔ/ٓٔفي  ٓ٘ٗأسيس السؤسدة التر ؾية االهمية اك تجديدها يشغر االعساـ ذب العدد )اجازة ت 
 بالسدتسددا  السظمؾ ة عشد مشب االجازة لتأسيس السؤسدا  التر ؾية االهمية كتجديدها (.

 ( ٕٕٔٓ/ٕ/ٚفي  ٕ٘ٗٚالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي رقؼ ) /اعساـ كزارة التر ية  (ٔ)
( السعدؿ بذأف التعميؼ ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٛكٚيشغر نص السؾاد )(ٕ)

/ج كد( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية ٗالخاص ، ككذلػ يشغر السادة )
كخاصة ما عدـ تؾفر بعض الذركط الذدمية  ( السعدؿ، كفي العراؽ نجد افٕ٘ٔٓلدشة  ٖٓٔاالردني رقؼ )

( ثالثة انخاص كذلػ بدبب فقداف احدهؼ الذركط السظمؾ ة في القانؾف كلؼ ٖيتعمق بعدد السؤسديؽ اذا قل عؽ )
تتؾفر هذ  الذركط عمى الرغؼ مؽ انذار  بزركرة تؾفرها اك نقل االجازة الى اخر تتؾفر في الذركط خالؿ ثالثة 

ميغ باانذار اك اذا تبيؽ اف احد السؤسديؽ محدـؾ بجشاية اك جشحة مخمة بالذرؼ اك ثبت انهر مؽ تاريخ التب
نسؾله بقانؾف السداءلة كالعدالة هشا يردر قرار مؽ كزير التر ية بإلغاء اجازة التأسيس التي مشحت ألنذاء 

 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ ) ثانيا كسادسا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي/ٓٔالسادة ) مؤسدة تر ؾية اهمية
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 الفرع الثاني 
 الذروط السهضهعية الرقابة على

ليها إالظمب  يقدـف بيشا الذركط الذدمية ككيفية تقديؼ الظمب كالجهة التي أبعد         
هؼ الذركط السؾجؾ ية التي يجب أ ، ال بد لشا مؽ بياف ماهي هميةإ نذاء مؤسدة تر ؾية إلغرض 

جازة تأسيس كمبانرة نذاطها التر ؾب كهذ  إتؾفرها في السؤسدة التر ؾية االهمية قبل مشحها 
الذركط تذسل ما يجب اف يتؾفر في بشاية السؤسدة التر ؾية االهمية  كما هي نركط البشاء 

جب اف تمتـز بها هذ  السؤسدا  كالدجال  السظمؾل كمداحة البشاء ككذلػ السشاهب التي ي
مددها كمتظمبا  الؾقاية كالدالمة الؾاجب تؾفرها في السؤسدة التر ؾية االهمية، كمؽ الذركط 

ففي مرر نجد اف اهؼ الذركط  السؾجؾ ية ايزا الذركط الستعمقة بأعزاء الهيئا  التعميسية،
 -: يأتيصة تتسثل بسا السظمؾ ة في بشاية السؤسدا  التعميسية الخا

البشاء كفق رسؾـ هشدسية معتسدة كالتي تحدد فيها كثافة الرفؾؼ كالظاقة االستيعابية كعدد  -ٔ
 الرفؾؼ .

 ف تتؾفر جسيا التجهيزا  الستؾفرة في السؤسدا  التعميسية الحدؾمية عمى االقل .إ -ٕ
 تقار ة .ف تتؾفر  يادة طبية في كل مدرسة كطبيب يقؾـ بزيارتها برؾرة دكرية كمإ -ٖ
ك اف يتزسؽ أك اكاديسية عمى السدرسة الخاصة أك معهد أك كمية أعدـ اطالؽ اسؼ جامعة  -ٗ

 (ٔ)اسسها ما يفيد اقترارها عمى فئة معيشة.
اما فيسا يخص الكؾادر التعميسية كاالدارية كالسشاهب التي تدرس في السؤسدا  التعميسية               

التعميسة الخاصة االلتزاـ بالذركط التي نص عميها قانؾف التعميؼ الخاصة، فاف عمى السؤسدة 
لتر ية كالتعميؼ السعدؿ ك الذركط التي نص عميها قرار كزير ا ٜٔٛٔ(  لدشة ٜٖٔالسررب رقؼ )

، اما فيسا (ٕ)بذأف التعميؼ الخاص كالستعمقة بالكؾادر التعميسية كاالدارية ٕٗٔٓلدشة ( ٕٓٗرقؼ )
متـز بتدريس نفس السشاهب التي تدرس في السؤسدا  التعميسية الحدؾمية يخص السشاهب فأنها ت

 فزاًل عؽ، (ٖ)كعدـ تدريس مشاهب اخرا اال بعد اخذ مؾافقة السجمس االعمى لمتعميؼ قبل الجامعي
تمتـز السؤسدا  التعميسية الخاصة بسدػ الدجال  التي تسددها السؤسدا   سابقاً ما ذكر 

                                                           
 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗ( مؽ  قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ٙ)(ك٘( ك)ٗالسؾاد ) (ٔ)
. كالسؾاد السعدؿ ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )( مٛٙكٚٙكٓٙيشغر السؾاد ) (ٕ)
بذأف  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗلتر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )( مؽ قرار كزير اٖٕ( ك )ٕٕ( كالسادة )٘كٗكٖ/ٕٔ)

 التعميؼ الخاص .
 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة  ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٕالسادة ) (ٖ)
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الدجال  الخاصة بالسؤسدا  التعميسية الخاصة كالتي تكؾف مؽ  عؽ فزالً التعميسية الحدؾمية 
 (ٔ)جسشها الستعمقة بالحالة السالية لمسؤسدة.

كفي االردف نجد اف السذرع في نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة              
الى بعض الذركط الؾاجب تؾفرها في بشاية  السعدؿ انار ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔرقؼ )كاالجشبية 

السؤسدة التعميسية الخاصة كالزمها بأتباع اب نغاـ يردر فيسا يتعمق بالسداحة السظمؾ ة لبشاء 
 -تي :مؤسدة تعميسية خاصة كهذ  الذركط تتسثل باأل

 ف تكؾف بشاية السؤسدة مدتقمه عؽ اب بشاية اخرا .إ -ٔ
 ـ(.ٕٓٓال تقل مداحة ساحة السدرسة عؽ )إ -ٕ
يجب اف تخرص لكل طالب مداحة متر مر ا داخل الرج كمتراف مر عاف مؽ ساحة  -ٖ

 السدرسة .
 الداحا  السخررة لمظمبة كسؾاقج لمديارا  اك الباصا  .تعساؿ ال يجؾز اس -ٗ
ف يدؾف مدخمها مدتقال كاال تقل مداحة أاذا كانت الركجة جسؽ بشاء مذترؾ يجب  -٘

ذا كانت الركجة تشظبق عميها السعايير إلذرط ـ(، كيدتثشى مؽ هذا آٓٔساحتها عؽ )
 كالذركط التي تحددها كزارة التر ية كالتعميؼ بسقتزى تعميسا  تردر لهذ  الغاية .

 ال يجؾز اف تكؾف ساحا  الظمبة في اسظح مباني السؤسدة التعميسية . -ٙ
 .اف مشفذة بالفؾالذ اك بالخرسانة مب تدتعسلف أيجب عمى السؤسدة -ٚ
انذاء السؤسدة في السشاطق الحرفية اك الرشا ية اك فؾؽ اسظح السحال   يجؾزال -ٛ

 الرشا ية اك التجارية اك الددشية 

 (ٕ)يجب اال يزيد عدد الظمبة في الذ بة الؾاحدة عؽ ثالثيؽ طالبا.-ٜ

لمسؤسدا  التعميسية الخاصة التي ترـك انذاء سدؽ داخمي لمظالل اك صاال  رياجية -ٓٔ
 -: يأتياك مدابح اك مظاعؼ اك غيرها مؽ السرافق داخل السؤسدة  كجؾل اتباع ما 

 مؾافقة كزارة التر ية كالتعميؼ قبل البدء بأنذاء اب مشها . - أ
 كجؾل تؾفر نركط الدالمة العامة . - ل
 يص سارب السفعؾؿ مؽ الجها  السخترة .ف يدؾف لديها ترخإ  -  

                                                           
 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة  ٕٓٗمؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ) ( ٕٛكٕٚالسؾاد ) (ٔ)
( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني   ٕ/ل/ٓٔ( كالسادة )٘السادة ) (ٕ)

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔرقؼ )
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 (ٔ)كجؾد عدد كاؼ مؽ االدارييؽ ادارتها كاالنراؼ عميها. -  

ما فيسا يخص الكؾادر التعميسية كاالدارية انار نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  أ      
لى مجسؾعة مؽ الذركط إالسعدؿ،  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔالتعميسية الخاصة كاالجشبية االردني  رقؼ )

الؾاجب تؾفرها بالذخص الذب يراد التحاقه بالعسل في السؤسدة التعميسية الخاصة سؾاء كاف 
هذ  الذركط جركرة حرؾؿ مؾافقة كزارة التر ية كالتعميؼ اذا فزاًل عؽ تعميسيا ك  أـعسمه اداريا 

بالدجال  التي تظمبها الؾزارة  ، كاف تمتـز السؤسدا  التعميسية الخاصة(ٕ)كاف السراد تعيشه اجشبيا 
اما فيسا يخص السشاهب الدراسية فانه يجب عمى  (ٖ)الدجال  التي تشغؼ عسمها. فزاًل عؽ

التي تدرس في السؤسدا  التعميسية  نفدها السؤسدة التعميسية الخاصة اف تمتـز بتدريس السشاهب
 (ٗ)فقة مجمس التر ية كالتعميؼ.ال بعد اخذ مؾاإالحدؾمية كعدـ تدريس مشاهب اخرا اك لغا  اخرا 

بعد اف بيشا الذركط السؾجؾ ية الؾاجب تؾفرها في السؤسدا  التر ؾية االهمية       
)الخاصة( قبل مشحها اجازة تأسيس في كل مؽ مرر كاالردف، سشبيؽ اهؼ الذركط الؾاجب 

ميؼ االهمي كاالجشبي عشد الرجؾع الى نغاـ التعتؾفرها في السؤسدا  التر ؾية االهمية في العراؽ، 
كالتعميسا  السمحقة به نجد اف اهؼ الذركط السؾجؾ ية الؾاجب تؾفرها في  ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ )

 في مرحمة التأسيس تتسثل باالتي :السؤسدة التر ؾية االهمية 

ف يدؾف االسؼ الذب تحسمه السؤسدة التر ؾية االهمية ال يركج لمظائفية اك السذهبية اك إ -ٔ
 كجا نعار لها يحسل اب مؽ هذ  الدالال  .العر ية اك 

 ال تكؾف هذ  السؤسدا  جزء مؽ جس يه اك مؤسدة سياسية اك ديشية .إ -ٕ
 (٘)ال تقؾـ هذ  السؤسدا  بأنذظة تخالج الدستؾر كالقؾانيؽ الشافذة.إ -ٖ
يجب اف تكؾف بشاية السؤسدة التر ؾية االهمية صالحة لالستعساؿ التر ؾب كتؾفر الذركط  -ٗ

 .كاف تحتؾب عمى  :(ٙ)ا الرحية فيه
                                                           

( لدشة ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني  رقؼ )ٜالسادة ) (ٔ)
 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ

( لدشة ٖٓٔمؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني  رقؼ )( ٙٔالسادة ) (ٕ)
 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ

( لدشة ٖٓٔمؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني  رقؼ ) د(/ٔٔالسادة ) (ٖ)
 السعدؿ. ٕ٘ٔٓ

 السعدؿ .  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٖ٘( ك السادة )ٖٗالسادة ) (ٗ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٖالسادة ) (٘)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘ثانيا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٛالسادة ) (ٙ)
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ال تقل السداحة س( صفؾؼ عمى االقل ك ٙف تكؾف بشاية السدرسة االبتدائية تتكؾف مؽ )إ - أ
( صفؾؼ كالثانؾية ٖـ( اما الستؾسظة كاالعدادية عمى )2ٕ٘ٔالسخررة لكل تمسيذ عؽ )

ـ(، كيجب اال 2٘ٔ( صفؾؼ كاف تكؾف السداحة السخررة لكل طالب في الرج )ٙعمى )
 ( تمسيذ اك طالب .ٖٓعدد الجالديؽ في الرج الؾاحد عؽ )يتجاكز 

ـ( مجهزة بدافة الؾسائل لمسرحمة ٖ٘تخريص قاعة لسختبر العمـؾ ال تقل مداحتها عؽ ) - ل
 اذا كانت السدرسة تدرس مادة الحاسؾل . نفدها السداحةباالبتدائية كقاعة لسختبر الحاسؾل 

كقاعة لسختبرب )االحياء كالكيسياء ( ال تخريص قاعتيؽ لسختبرب )الحاسؾل كالفيزياء(  -  
 كمدتؾفية لمذركط . كافة ـ( مجهزة بالؾسائلٓٗتقل مداحتها عؽ )

ـ( مجهزة بدافة ٖ٘ال تقل مداحتها عؽ )كافة سراحل لمتخريص غرفة لمسدتبة  -  
 التجهيزا  السظمؾ ة كفق تعميسا  الؾزارة .

السداحة باخرا لمسعاكف ـ( ك ٙٔتخريص غرفة لسدير السدرسة ال تقل مداحتها عؽ ) - ج
 ( طالبا.ٓٓٔاذا زاد عدد طمبة السدرسة عؽ )ذاتها 

 ـ( لمسدرسيؽ . ٕٓتخريص غرفة ال تقل مداحتها عؽ ) - ح
 تؾفر ساحة مبمظة يخرص فيها لكل تمسيذ اك طالب مداحة ال تقل عؽ متر مر ا. - خ
 ( طالبا كفق الذركط السظمؾ ة كمغاسلٕ٘تؾفير مرافق صحية بسعدؿ كاحدة لكل ) - د

 ( طالبا.ٖٓصحية خارجية مدقفه بسعدؿ كاحدة لكل )
 ( طالبا عمى االقل .ٖٓتؾفير مشاهل لسيا  الذرل معدؿ مشهل كاحد لكل ) - ذ
 تؾفير مغاسل كمرافق صحية خاصة بالسالؾ االدارب كالتدريدي.-ر
 تؾفير غرفة لمحانؾ  السدرسي مدتؾفي لمذركط الرحية كالسدتمزما  السظمؾ ة .-ز
 ـ(.ٕالسدرسة بدياج خارجي ال يقل ارتفاعه عؽ ) تحاط بشاية-س
 تؾفير الؾرش العسمية اذا كانت السدرسة مهشية .-ش

 تؾفير مظافئ حريق كصيدلية تحتؾب عمى االسعافا  االكلية .-ص  
 اف يدؾف مردر الكهر اء الرئيدي مؽ مداف اميؽ ك عيد عؽ متشاكؿ الظمبة .-ض  
ال يجؾز اف تكؾف بشاية مدرسة ذكب االحتياجا  الخاصة مدتغمة اك مذتركة ما معاهد -ط  

 (ٔ) .الذهشي اك العقمي كمتالزمة داكف رعاية التؾحد االهمية كالعؾؽ 
                                                           

طفل متالزمة داكف )هؾ ذلػ الفرد السذخص طبيًا كنفديًا بتقارير تفيد بإصابته بخمل كركمؾسـؾ حيلُ عرؼ  ٔ)
هذا الخمل بستالزمة داكف، نتب عشه إصابته بإعاقة عقمية تراكحت مداها بيؽ البديظة كالستؾسظة كالذديدة، 

ة كالدمؾكيا  السحدكدة، باالجافة الى كتغهر لديه مذاكل ممحؾعة في المغة كالتؾاصل كالسهارا  االجتسا ي
جافة مذاكل في القمب ك الجهاز التشفيس كالهزسي، يرافقها مغاهر عيؾل خمقية تغهر في جعج الدسا، إ

ي تحديؽ مهارا  عؾدة سسارة ، فاعمية برنامب تدريبي ف الظفل العادب( يشغر كصفي عبد هللاجدسية تختمج عؽ 
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 ال يجؾز اف تكؾف بشاية السدرسة مدتغمة مؽ قبل محال  تجارية اك مشذأة سدشية .-ظ
      السشاطق الرشا ية كمحظا  تؾليد الظاقةيجب اف تكؾف بشاية السدرسة بعيدة عؽ -ع
لكهر ائية كابراج الزغو العالي كمرافي الشفو كمحظا  الغاز كالسظاحؽ كالسقالا ا

 كمحظا  الررؼ الرحي كمدبا  الشفايا  .
   تؾفير مقاعد دراسية كسبؾرا  حديثة مشاسبة كمشزدة ككرسي لمسدرس في كل صج -غ

ؾفير جهاز حاسؾل لالمؾر كسائل التدفئة كالتبريد ، كتكتؾفير االجاءة الجيدة ككذلػ 
 .االدارية

 تؾفير تجهيزا  لحفظ الدجال  كالسمفا  .-ؼ
 (ٔ)تؾفير مؾلد كهر اء يتشاسب كحاجة السدرسة مؽ استهالؾ الكهر اء.-ؽ     

اما فيسا يتعمق بالسداحا  السظمؾ ة لبشاية السؤسدا  التر ؾية االهمية ذا  البشاء    
 ٓٓٗكالستؾسظة كاالعدادية، كمداحة ـ لمسدرسة االبتدائية  ٖٓ٘تي )العسؾدب فهي تكؾف كاال

  (ٕ)(.لثانؾيةـ لمسدرسة ا ٓ٘ٗمتر لمسدرسة ذا  السدتؾا االساسي ، مداحة 

كالتداؤؿ التي يثار فيسا يتعمق بالذركط الؾاجب تؾفرها في بشاية السدرسة االهمية هل       
رة كمها في السدارس االهمية في الؾاقا كخاصة كنحؽ نالحظ اف هشاؾ ف هذ  الذركط متؾفأ

كانت هذ  الذركط هي  ( كر سا اقل ؟ فأذاـٓٓ٘االهمية ال تتجاكز مداحتها )الكثير مؽ السدارس 
الؾاجب تؾفرها قبل مشح اجازة تأسيس مدرسة تر ؾية اهمية فسؽ هي الجهة التي سسحت بسشح 
اجازة تأسيس لسؤسدا  غير مدتؾفية الذركط ؟ كما هؾ الجزاء السترتب عمى السؤسدة التر ؾية 
                                                                                                                                                                      

كمية العمـؾ  –متالزمة داكف، رسالة ماجدتير ، قدمت الى جامعة عساف العر ية  لدا االطفاؿ ذكب المغة التعبيرية 
 .ٙ، ص  ٖٕٔٓالتر ؾية كالشفدية ، 

الخاصة بسشح اجازة تأسيس السدارس االهمية كاالجشبية .  ٕٗٔٓ( لدشة ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٕٗالسادة ) (ٔ)
بسشح اجازة تأسيس لمسعاهد االهمية فيسا يتعمق الخاصة  ٕٗٔٓ( لدشة ٕ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٖٔكيشغر السادة )

الخاصة بسشح  ٕٗٔٓ( لدشة ٖ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٙٔبذركط البشاية السخررة لمسعهد االهمي . كيشغر السادة )
 اجازة تأسيس رياض االطفاؿ االهمية فيسا يخص نركط البشاية السخررة لمركجة االهمية .

(.كقد ٕٛٔٓ/ٗ/ٜٔفي  ٖٚ٘٘لعامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد )السديرية ا /كتال كزارة التر ية  (ٕ)
( ٛالى السقرؾد بالتعميؼ االساسي كالتعميؼ الثانؾب في السادة ) ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕانارة قانؾف كزارة التر ية رقؼ )

رحمة التعميؼ الثانؾب م -( ست سشؾا  . لٙمرحمة التعميؼ االبتدائي كمدتها ) -مشه  كذلػ بالشص عمى ) اكال: أ
( ثال  سشؾا  كالسدتؾا االعدادب ٖ( ست سشؾا  كتتكؾف مؽ مدتؾييؽ السدتؾا الستؾسو كمدته )ٙكمدتها )
 =( تدا سشؾا  كيتكؾف ٜالتعميؼ االساسي كمدته )-( سشؾا  ، كيشقدؼ الى نؾعيؽ عاـ كمهشي . ثانيا : أٖكمدته )

( ثال  سشؾا  ٖ( ست سشؾا  كمدتؾا الدراسة الستؾسظة كمدتها )ٙمؽ مرحمة الدراسة االبتدائية كمدتها )
 . )...... 
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مشحت هذ  اك الجهة التي  االهمية السخالفة لمذركط  ككذلػ الجزاء السترتب عمى السؾعج
؟ كسا اف الدؤاؿ الذب يثار بخرؾص السداحا  السظمؾ ة لمسؤسدا  التر ؾية االهمية االجازة

 ذا  البشاء العسؾدب هل هي كافية لتحقق جسيا الذركط السظمؾ ة ؟

السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي  /ك الفعل قد اصدر  كزارة التر ية       
كجعل السداحة السظمؾ ة ألنذاء  الدابقةتزسؽ اجابة عمى التداؤال   ٕٕٔٓ/ٕ/ٚاعساـ بتاريخ 

لمسشاطق كاال تركج  ةكاف تكؾف عمى الذؾارع الرئيد ،ـ( فاكثرٓٓٓٔمدارس اهمية ال تقل عؽ )
حسمت الؾزارة ك  االزقة الفر ية. أكمعاممة تأسيس لمسدارس التي تقا داخل السشاطق الددشية 

كلجشة الكذج الخاصة عمى السدارس االهمية كامل اعزاءها السدؤكلية  مديرية التر ية السعشية
 (ٔ)عؽ كجؾد اب مخالفة في بشاية السؤسدة كلؼ تؤنر في استسارة الكذج.

الذركط الؾاجب تؾفرها في بشاية السؤسدة التر ؾية االهمية تمتـز السؤسدة  فزاًل عؽ      
ال تدرس مشاهب سالتر ؾية االهمية بتدريس السشاهب التي تدرس في السؤسدا  التعميسية الحدؾمية ك 

اخرا اال بعد الحرؾؿ عمى مؾافقة كزارة التر ية ، كاف تمتـز بالتعاقد ما كؾادر تعميسية كادارية 
فيهؼ نفس الذركط الؾاجب تؾفرها في اقرانهؼ في السؤسدا  التعميسية الحدؾمية ككذلػ تتؾفر 

التي تظمبها كزارة التر ية ، كاف تسدػ جسيا الدجال  التي تكؾف في  جسيعها االلتزاـ بالتعميسا 
سية اليها الدجال  التي تشغؼ الحالة السالية لمسؤسدا  التعمي اً السؤسدة التعميسية الحدؾمية مزاف

 (ٕ)االهمية.

ف بيشا الذركط السؾجؾ ية الؾاجب تؾفرها في السؤسدا  التر ؾية االهمية في كل أبعد      
لمذركط  االتيةنه باامداف اجافة الذركط أ، يقترح الباحل مرر كاالردف كالعراؽمؽ 

ـ التعميؼ السؾجؾ ية السظمؾ ة لمسؤسدة التر ؾية االهمية في العراؽ كاف تدرج هذ  الذركط في نغا
 -كذلػ ألهسيتها كهذ  الذركط : ٖٕٔٓ( لدشة ٘االهمي كاالجشبي رقؼ )

                                                           
 (.ٕٕٔٓ/ٕ/ٚفي  ٕ٘ٗٚالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد )  /اعساـ كزارة التر ية  (ٔ)
. كلمسزيد عؽ  ٖٕٔٓ( لدشة ٘عميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )( مؽ نغاـ التٕٓ( ك)ٜٔ( ك )ٖٔ( ك )ٔٔالسادة ) (ٕ)

الذركط السؾجؾ ية التي تظمبها الؾزارة يشغر الى االعساما  الرادرة مؽ كزارة التر ية )االعساـ ذب العدد 
في   ٜٜٛٓك االعساـ ذب العدد  ٕٚٔٓ/ٗ/ٖٓفي  ٔٙٛٗكاالعساـ ذب العدد  ٕٙٔٓ/ٙ/ٗٔفي  ٜٛٙٙ

في  ٕ٘ٙٛبتذديل لجاف الكذج عمى السؤسدا  التعميسية االهمية ذب العدد  كاالعساـ الخاصٕٚٔٓ/ٛ/ٚٔ
 ٜٕٔٓ/ٗ/ٗٔفيٖ٘ٚ٘كاالعساـ ذب العدد  ٜٕٔٓ/ٔ/ٕفي  ٜٖككذلػ يشغر االعساـ ذب العدد  ،ٕٛٔٓ/ٙ/ٔٔ

كاالعساـ ذب العدد  ٜٕٔٓ/ٚ/ٕٔفيٕٚٔٔٔكاالعساـ ذب العدد  ٜٕٔٓ/ٕ/ٗٔفي  ٚٓ٘ٙكاالعساـ ذب العدد 
 (.ٕٕٓٓ/ٖ/٘في  ٖٕٖٛكاالعساـ ذب العدد  ٕٕٓٓ/ٔ/ٜفي  ٕٖٗ
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همية كفق نركط كمؾاصفا  هشدسية معتسدة مؽ قبل كزارة ف يدؾف بشاء السؤسدة التر ؾية األإ -ٔ
 التر ية كذلػ لغرض مالئستها ما الؾاقا العسراني لمسديشة.

كالتعاقد ما طبيب مختص يقؾـ  كجؾل تؾفر  يادة طبية في كل مؤسدة تر ؾية اهمية -ٕ
 بزيارا  دكرية لفحص التالميذ كالظمبة لمؾقؾؼ عمى حالتهؼ الرحية .

ففي ك عد اتساـ الذركط السؾجؾ ية كالذدمية لمسؤسدة التر ؾية االهمية السراد انذاءها          
مرر بعد تقديؼ الظمب الى السديرية التعميسية بالسحافغة السخترة ك عد دراستها لمظمب تقـؾ 

ك رفزه مبدئيا ك ياف اسبال ذلػ خالؿ ثالثيؽ يؾما مؽ أبأخظار مقدـ الظمب بقبؾؿ الظمب 
الظمب كاستكساؿ االجراءا  يعرض االمر عمى لجشة التعميؼ  قبلتاريخ تقديؼ الظمب ،اما اذا 

خاص بالسديرية التعميسية السخترة لغرض مراجعتها كاصدار قرار ترخيص بها باستثشاء ال
بذرط مؾافقة كزير التر ية كالتعميؼ، اما  ذاتها الترخيص لسدارس التعميؼ الثانؾب يردر باالجراءا 

الظمب بعد قبؾله مبدئيا يخظر صاحب الظمب خالؿ ستيؽ يؾما مؽ تاريخ تقديسه عمى  رفضاذا 
 كافة ، كفي االردف تردر االجازة بعد استكساؿ الذركط السظمؾ ة(ٔ)ؾف الرفض مدببا اف يد

( ستة انهر ٙمؾافقة مبدئية لظالب التأسيس مدتها ) تسشحكمؾافقة الجها  ذا  العالقة بعد اف 
لغرض استكساؿ اجراءا  التدجيل كالتعاقد ما اعزاء الهيئا  االدارية كالتعميسية كتدجيل الظمبة 
كترخيص الحافال  كاالعالف عؽ السؤسدة التعميسية الخاصة ك عد استكساؿ االجراءا  كاجراء 

كالتعميؼ ترخيرا لمسؤسدة لسدة سشة تجدد سشؾيا في  الكذج عمى السؤسدة تردر كزارة التر ية
 (ٕ).كافة مؾعد ال يتجاكز نهاية نهر تسؾز مؽ كل سشة دراسية عمى اف تتؾفر الذركط السظمؾ ة

مة لمتعميؼ العاـ كاالهمي االسديرية العقبل مؽ هذ  الذركط مؽ  يتحققكفي العراؽ         
تؾفر الذركط كمدا صالحية هذ  السؤسدة ألداء كاالجشبي كتقؾـ بأجراء الكذج كالتحقق مؽ 

( يؾما مؽ تاريخ ٖٓالرسالة التر ؾية ك عدها ترفا تقريرا لؾزير التر ية الذب يبت في الظمب خالؿ )
الظمب تردر اجازة لفتح السؤسدة كمسارسة  قبلتدجيمه في مدتبه كيعد عدـ البت رفزا له فاذا 

 (ٖ)مؽ تؾفر الذركط السظمؾ ة.عسمها لسدة سشة تجدد سشؾيا بعد التأكد 

                                                           
( مؽ قرار كزير التر ية ٚ( ك)ٖالسعدؿ كالسادة ) ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب )ٜ٘السادة ) (ٔ)

 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗكالتعميؼ السررب رقؼ )
ا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ ج ك د ك هػ ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسد  /ٖالسادة ) (ٕ)
 السعدؿ .  ٕ٘ٔٓ( لدشة  ٖٓٔ)
اكال( مؽ تعميسا  /ٕ٘كالسادة ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘ثانيا كثالثا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٛالسادة ) (ٖ)

( مؽ تعميسا  رقؼ ٔٔ)الخاصة بسشح اجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية ، كالسادة  ٕٗٔٓ( لدشة ٔرقؼ )
الخاصة بسشح اجازة لتأسيس رياض االطفاؿ االهمية .كنؾد اانارة بخرؾص تجديد اجازة  ٕٗٔٓ( لدشة ٖ)
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اف السذرع السررب لؼ يبيؽ السدة السحددة لمترخيص السسشؾح  سابقاً  نالحظ مسا ذكر       
( لدشة ٜٖٔلمسدرسة الخاصة كما هؾ تاريخ تجديد الترخيص ال في قانؾف التعميؼ السررب )

بذأف التعميؼ الخاص كانسا  ٕٗٔٓلدشة  ٕٓٗالسعدؿ كال في قرار كزير التر ية كالتعميؼ رقؼ  ٜٔٛٔ
، (ٔ)رخيص الرادر لسراكز التدريب كالتعميؼ كحددها بسدة عاـ فقو ذكر السدة الالزمة لتجديد الت

حددا مدة ترخيص السدارس بسدة سشة كتجدد برؾرة  اذخالفًا لكل مؽ السذرع العراقي كاالردني 
دكرية كسشؾيا كقد فعل حدشا السذرع العراقي عشدما حدد مدة االجازة كذلػ ليتدشى له التأكد مؽ 

 (ٕ)مر  تظمب فيها السؤسدة االهمية تجديد االجازة. تؾفر الذركط السظمؾ ة في كل

استشادا لسا تقدـ يتزح لشا بأف رقابة االدارة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية قبل مبانرتها ك 
لمشذاط يدسؽ في مدا تؾفر كل مؽ الذركط الذدمية كالسؾجؾ ية التي تشص عميها التذريعا  

السؤسدا  بهذ  الذركط ، اذ تقؾـ االدارة برفض مشح  الخاصة بالتعميؼ االهمي كمدا التزاـ هذ 
الترخيص بأنذاء مؤسدة تر ؾية اهمية في حالة عدـ تؾفر هذ  الذركط اك بعزها ، كالعدس 

اذا تؾفر  هذ   صحيح اذ اف االدارة ممزمة بسشح الترخيص بأنذاء السؤسدة التر ؾية االهمية
 . هذا الترخيصا قانؾني اخر يسشا مشح لؼ يؾجد مان ما الذركط
 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

( لدشة ٕكال تعميسا  رقؼ ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘تأسيس السعاهد االهمية حيل لؼ يحدد ال نغاـ التعميؼ االهمي رقؼ )
 ( مؽٖد حيل ذكر فقد في السادة )ة السدة الالزمة لمتجديالخاصة بسشح اجازة لتأسيس السعاهد االهمي ٕٗٔٓ

( باف )تمتـز السعاهد االهمية بتدديد اجؾر مشح كتجديد االجازة ....(  دكف ذكر السدة التي يمتـز ٕالتعميسا  رقؼ )
االهمية الخاصة بالسدارس  ٕٗٔٓ( لدشة ٔفيها السعهد بتجديد االجازة كهذا خالؼ ما تؼ ذكر  في تعميسا  رقؼ )

الخاصة برياض االطفاؿ االهمية حيل حدد في هذ  التعميسا  كجؾل تجديد  ٕٗٔٓ( لدشة ٖكتعميسا  رقؼ )
 د التأكد مؽ تؾفر الذركط .شاالجازة سشؾيا ع

 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗأ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )/ٙٚالسادة ) (ٔ)
الخاصة بسشح اجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية ،  ٕٗٔٓ( لدشة ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ )اكال/ٕ٘السادة ) (ٕ)

( ٖالخاصة بسشح اجازة لتأسيس رياض االطفاؿ االهمية كالسادة ) ٕٗٔٓ( لدشة ٖ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٔٔكالسادة )
( مؽ نغاـ ٖكالسادة السادة )الخاصة بسشح اجازة لتأسيس السعهد االهمية .  ٕٗٔٓ( لدشة ٕمؽ تعميسا  رقؼ )

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ( لدشة  ٖٓٔتأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )
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 السطلب الثاني
 التأسيسسرحلة الالحقة لالرقابة االدارية           

بعد صدكر اجازة تأسيس كمبانرة الشذاط التعميسي لمسؤسدا  التر ؾية االهمية مؽ       
الجها  السخترة كاستيفاؤها لمذركط السشرؾص عميها في القؾانيؽ كاالنغسة السر ية، يترتب 

ك الذركط الالزمة لسبانرة الشذاط فاذا أالتزاـ عمى مؽ صدر  له االجازة باال يتجاكز الستظمبا  
عدـ  أـالؾسائل التعميسية السظمؾ ة  أـالذركط سؾاء مشها ما يتعمق بالسشاهب الدراسية خالج هذ  

التعميسية ذا  الكفاءة العالية كالستؾفرة فيها الذركط السظمؾ ة اك كاف  أـتؾفير الكؾادر االدارية 
مسا يعد مخالفة لمقانؾف كخركجا عؽ  فقو ، تحقيق الر حلسعي السؤسدة التعميسية االهمية 

الغايا  التي استهدؼ السذرع تحقيقها مؽ اجازة مسارسة الشذاط التعميسي مؽ قبل جها  غير 
حدؾمية لمسعاكنة في تديير مرفق التعميؼ كتحقيق غاياته، ك التالي يدؾف لإلدارة اف تتخذ 

في مدارها الرحيح كالعسل عمى االجراءا  التي تسدشها مؽ بقاء استسرار العسمية التعميسية 
مرا بة السؤسدا  التر ؾية االهمية مؽ جسيا الجؾانب مشها التعميسية كاالدارية كالسالية كالعسل 
عمى التأكد السدتسر مؽ تؾفر الذركط القانؾنية السظمؾ ة برؾرة مشتغسة كمدتسرة. كلإلحاطة 

مرقابة عمى الجؾانب التعميسية كؿ سشخرره لثال  فركع األ عمىبهذا السؾجؾع سشقدؼ السظمب 
 الثالل لمرقابة عمى الجؾانب السالية. في حيؽكالثاني لمرقابة عمى الجؾانب االدارية 

 ولالفرع ال                                   
 الرقابة على الجهانب التعليسية                   

دكف  مؽ الحق باف تسارس نذاطهاف السؤسدا  االهمية برؾرة عامة اذا كاف لها إ      
ك انذظة مخالفة لمقانؾف أالتدخل في نؤكنها فانه في مقابل ذلػ يحغر عميها اف تقؾـ بأعساؿ 

تكؾف لمجهة االدارية الرقابة عمى نذاط هذ  السؤسدة مؽ اجل الؾقؾؼ عمى مدا  مؽ ثسةك 
كمؽ بيؽ السؤسدا  االهمية  ، (ٔ)التي انذأ  مؽ اجمها الغايا اك  الغايةالتزامها كذلػ لتحقيق 

هي السؤسدا  التي تسارس الشذاط التعميسي كيقرد بالسؤسدة التعميسية ) هي تمػ السؤسدة 
التي اككل اليها السجتسا تر ية االبشاء كتشذأتهؼ الشذأة الدميسة، كتثقيفهؼ كتزكيدهؼ بالسعارؼ 

مؽ الشاحية العقمية كالجدسية االندانية لسا فيها خير السجتسا لكي يشسؾ الفرد نسؾا متكامال 
، ك الجؾانب التعميسية التي تخزا لرقابة كانراؼ االدارة تتسثل (ٕ)كالركحية كالشفدية كالعاطفية (

                                                           
 .  ٛٙد. رجب   الديد الكحالكب ، مردر سابق ،  (ٔ)
 . ٘ ، ص ٕٙٓٓ، مركز الكتال االكاديسي ، عساف ،  ٔخالد اسساعيل غشيؼ ، مذدال  تر ؾية معاصرة ، ط (ٕ)
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في التعميؼ كمدا  تعسمةفي التمسيذ كالسدرس كالخبرا  التعميسية كطرؽ التدريس كالؾسائل السد
ى تؾجيه السؤسدة التعميسية كاثارة نذاطها االدارة مؽ هذا االنراؼ كالرقابة ال إذ تدعىتأثيرها 

عمسية عمى السؤسدا  التر ؾية تدتسد قؾتها مؽ اسرار رقابة ، كلإلدارة (ٔ)بقرد تحديؽ ادائها
السعرفة كمدؾناتها كتكؾف لهذ  الدمظة اهسية في ميداف التدريس كاالدارة التعميسية ككجا السشاهب 

في التعميؼ، كالؾاقا يذير الى انه  السدتعسمةيرها كالظرؽ كاعداد السعمسيؽ كالبرامب التعميسية كتظؾ 
كمسا كانت االدارة التعميسية مبشية عمى اساس سمظة السعرفة كالعمؼ كمسا كانت هذ  الدمظة اقرل 

فاف رقابة االدارة عمى اداء  مؽ ثسة، ك (ٕ)الى الفاعمية كالسؾجؾ ية في تحقيق اهدافها كرسالتها 
ة التعميسية  تتسثل بسدا قدرتهؼ عمى تؾصيل السادة العمسية كالؾسائل الكادر التعميسي لمسؤسد

التعميسية السشاسبة ايراؿ هذ  السادة، كمدا القدرة عمى االبداع كالتجديد كالعسل عمى مجاراة 
، ككيفية ايراؿ السادة (ٖ)الفركؽ الفردية بيؽ طالبي التعمؼ كمدا فاعمية االتراؿ كالتفاعل معهؼ

هسية كبير  بتزكيد الستعمؼ بالخبرا   تحت أ سشهب الدراسي ( لهؼ، الذب يدؾف له السقررة ) ال
لؼ يعد التمسيذ اك الظالب كفق السفهـؾ  إذخارجه  أـانراؼ السدرسة سؾاء كاف داخل الرج 

الؾاسا لمسشهب عقال محسؾال عمى الجدؼ كانسا ال بد مؽ االهتساـ به مؽ الجؾانب العقمية كالجدسية 
كلؼ يعد السعمؼ مجرد كاسظة لتؾصيل السعمؾما  كانسا اصبح  جسيعها ية كالعاطفيةكاالجتسا 

التمسيذ ككيفية نسؾ قدرا  الستعمسيؽ كالعسل عمى ابتكار  /حمقة كصل بيؽ الكتال كعقل الظالب
كسائل كطرؽ جديد  لمتدريس كالعسل عمى ر و السشاهب الدراسية فيسا بيشها كعدـ تقديسها مفكدة 

، كاالبتعاد عؽ الغؾاهر السشتذرة في بعض السؤسدا  التر ؾية االهمية التي تتسثل (ٗ)لمستعمسيؽ
بالقياـ بتمخيص السشهب كاختزاله كاعداد تمخيص لمسادة السقررة مؽ كزارة التر ية ال يتجاكز بزعة 
صفحا  كهذا له تأثير كبير عمى الظمبة كيؤدب تراجعا سمبيا ألساليب التعمؼ كيجعل مؽ الظالب 

دكف اعظاء  الدكر في التعمؼ ، كسا اف بعض السؤسدا  التر ؾية االهمية  مؽ اداة لمتمقيؽ كالحفظ
تمجأ الى اساليب دعاية مختمفة الغرض مشها كدب اكبر عدد مسدؽ مؽ الظمبة كمؽ هذ  
االساليب تقـؾ هذ  السؤسدا  بشذر نتائب بعض الظمبة الستسيزيؽ في السرحمة الثانؾية كذلػ 

                                                           
، ص  ٖٜٛٔدراسة مقارنة ، دار السظبؾعا  الجديدة ،  –مرظفى متؾلي ، االنراؼ الفشي في التعميؼ د. (ٔ)

 .ٕٔك ٜٔ
، دار الفكر لمظباعة كالشذر ٕطارؽ عبد الحسيد البدرب ، اساسيا  االدارة التعميسية كمفاهيسها ، طد. (ٕ)

 .ٗٙٔ، عساف ، ص كالتؾزيا
، دار  ٔد. رافد الحريرب ك د محسؾد اسامة جالؿ كد   عبد الرزاؽ ابراهيؼ ، االدارة كالتخظيو التر ؾب ، ط  (ٖ)

 .  ٓٗ، ص  ٕٚٓٓالفكر ، 
اء لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، ، دار صف ٔاسده كتحميمه ، ط –د. مشى يؾنس بحرب ، السشهب التر ؾب  (ٗ)

 . ٛٔك ٚٔ، صٕٕٔٓ
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ثير هذ  السرحمة مقارنة بالسراحل االخرا كتعسد الى عدـ اعالف الشتائب االخرا الستدنية بدبب تأ
لمظبة االخريؽ ك هذا االجراء فأنها تعسل عمى تزميل اكلياء االمؾر كايهامهؼ بأف هذ  السؤسدة 
تكؾف ندب الشجاح لديها عالية كاساليب الدراسة فيها متظؾرة كهي في الحقيقة ليدت كذلػ مسا 
يدفعهؼ الى الحاؽ ابشاءهؼ في هذ  السؤسدا  ر بة مشهؼ في الحرؾؿ عمى نتائب متسيزة كتعميؼ 
متظؾر كلخظؾرة هذا االمر فانه البد اف تكؾف هشاؾ رقابة فعالة مؽ االدارة كاف تعسل مديريا  

ها التر ية عمى اعالف نتائب االمتحانا  لجسيا السؤسدا  التر ؾية االهمية في السحافغة كتجعم
رغبتهؼ في الحرؾؿ عمى تعميؼ متظؾر كنتائب متسيزة  كتدتغل تزملمتاحة لمجسهؾر حتى ال 

، كلمحرؾؿ عمى نغاـ تعميسي متظؾر ك كفاءة في التعميؼ مؽ الجؾانب الخارجية (ٔ)ألبشائهؼ
يقرد بالكفاءة الداخمية هي قدرة الشغاـ التعميسي عمى  إذ، جسيعها كالداخمية كالكسية كالشؾ ية

قياـ باألدكار السمقاة عميه مؽ ناحية الظرؽ التعميسية كاالساليب الستبعة كالسشاهب الدراسية ، ال
كيقرد بالكفاءة الكسية عدد الظمبة الذيؽ يخرجهؼ هذا الشغاـ التعميسي، اما الكفاءة الشؾ ية 

ما هي هذ  الشؾ ية عؽ طريق نغاـ االمتحانا  ك  كتحددفيقرد بها نؾ ية الستعمسيؽ الستخرجيؽ 
، في حيؽ يقرد بالكفاءة الخارجية لمشغاـ التعميسي هي مدا قدرة هذا (ٕ)حققتندب الشجاح التي 

، كاماـ هذ  الستظمبا  (ٖ)الشغاـ عمى تحقيق اهداؼ السجتسا كتقديؼ الخدمة التي كجد مؽ اجمها
ة عمى عاتقها التعميسية كجركرة تحقيقها في السؤسدا  التر ؾية االهمية ك يامها بالسهاـ السمقا

كالسعاكنة في تقديؼ افزل خدمة تعميسية ألفراد السجتسا نجد اف الكثير مؽ التذريعا  ذا  
الى مجسؾعة مؽ الزؾابو كالذركط الؾاجب االلتزاـ بها  االهمي قد انار العالقة بالتعميؼ التر ؾب 

سذرع السررب اذ نجد ال ،السررب كاالردني كالعراقيمؽ قبل هذ  السؤسدا  كمشها التذريا 
 ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗالسعدؿ ككذلػ القرار رقؼ ) ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔانار في قانؾف التعميؼ رقؼ )

الرادر مؽ كزير التر ية كالتعميؼ بذأف التعميؼ الخاص الى مجسؾعة مؽ الزؾابو الؾاجب االلتزاـ 
 -تتسثل باالتي :بها مؽ قبل السؤسدا  التعميسية الخاصة فيسا يتعمق بالجؾانب التعميسية كالتي 

ف يدؾف التعميؼ كفق الخظو كالسشاهب السقررة في السدارس الرسسية السشاعرة كعدـ إ -ٔ
 خذ مؾافقة السجمس االعمى لمتعميؼ .أال بعد إخرا أتدريس مشاهب 

                                                           
ة ، السدارس الخاصة بيؽ التجارة كجعج رقابة الؾزارة )السؾارد البذرية كعسميا  التعمؼ عادؿ   الخذانش (ٔ)

 ٕٕٔٓ/ٔ/ٚتاريخ الزيارة    https://jfranews.com.joكالتعميؼ ( ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا االلكتركني 
 ص.  ٔٓ:ٔٔالداعة 

 . ٖٕٓالبدرب ، مردر سابق ، صطارؽ عبد الحسيد  (ٕ)
د. حيدر يؾسج ، كفاءة الشغاـ التعميسي كاندالية الهدر السدرسي ، بحل مشذؾر في مجمة العمـؾ االندانية  (ٖ)

 . ٜ٘، ص  ٕٙٔٓ/سبتسبر /ٕٙ، عدد الجزائر  –امعه الرديق بؽ يحيى ج /كاالجتسا ية 

https://jfranews.com.jo/
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عدـ تغيير نغاـ السدرسة اك اتباع نغؼ اخرا في قبؾؿ التالميذ اك تغيير خظو الدارسة  -ٕ
 بعد اخذ مؾافقة الجهة التي مشحة الترخيص .اك اجافة خظو جديدة اال 

ال بعد اخذ مؾافقة إداء رسالتها إالمتشاع عؽ أال يجؾز ايقاؼ العسل في السدرسة اك  -ٖ
 (ٔ)الجهة التي اصدر الترخيص لها بسبانرة الشذاط .

 الؾسائل كاالساليب التكشؾلؾجية في تظؾير العسمية التعميسية . تعساؿاس -ٗ
الدراسية سؾاء كاف مؽ قبل  السدةالسحسؾؿ داخل الرج كاثشاء التميفؾف  ستعساؿيحغر ا -٘

الكاممة في كل ما يظرحه  االفادةالسعمؼ، كذلػ لمحفاظ عمى حق الظالب في  أـالظالب 
 السعمؼ في اثشاء فترة الدراسة .

الخظو كالسشاهب الدراسية ف تذسل الالئحة الداخمية لمسدرسة الخاصة عمى أيجب  -ٙ
االمتحانا  ما مراعاة الشغؼ السقررة في السدارس الرسسية كتخزا االمتحانا  ، كنغؼ السقررة

بياف مؾاعيد الدراسة كاالجازا ،  فزاًل عؽالسديرية التعميسية السخترة،  ارة اكألنراؼ االد
كاذا كانت السدرسة تعظل يؾميؽ في االسبؾع فيجب اف يدؾف احدهسا يؾـ الجسعة ، كاذا 

 (ٕ)فيجب اف يدؾف يؾـ الجسعة هؾ اليؾـ الكامل . كانت تعظل يؾما كنرج ،
( لدشة ٖك خرؾص السذرع االردني نجد انه انار في قانؾف التر ية كالتعميؼ رقؼ )         
السعدؿ الى " عمى السؤسدا  التعميسية الخاصة اف تتقيد بفمدفة التر ية كالتعميؼ كاهدافها  ٜٜٗٔ

خاجعة ألنراؼ الؾزارة  عمى تحقيقها كتكؾف كالتذريعا  التر ؾية في السسمكة كتعسل 
 -كانار ايزا الى : (ٖ)".كمراقبتها

التقييد بالسشاهب الدراسية التي يقرها مجمس التر ية كالتعميؼ كعدـ تدريس مشاهب اخرا اك  -ٔ
 ال بعد اخذ مؾافقة السجمس .إك اكثر أتدريس لغة اجشبية 

التعميسية يؾما اخر غير العظل  ف تعظل السؤسدا أاعتساد العظل الرسسية ك اامداف  -ٕ
 الرسسية في حاال  تقرها كزارة التر ية كالتعميؼ .

 اعداد الظالل لالمتحانا  التي تجريها كزارة التر ية كالتعميؼ . -ٖ

                                                           
ج( مؽ  ل، أ،/ٗٔالسعدؿ كالسادة ) ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٔٙ( )٘٘السؾاد ) (ٔ)

 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗقرار كزير التر ية كالتعميؼ رقؼ )
( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ ٖٗ( )ٕٗ( ، )ٔٗل، ط ، ب( ، )/ٕٙد( ، ) /ٖٔد( ، )/ٕيشغر السؾاد ) (ٕ)

 بذأف التعميؼ الخاص .  ٕٗٔٓ( لدشة  ٕٓٗالسررب رقؼ )
 السعدؿ.  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٖٖالسادة ) (ٖ)
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لمسدارس الثانؾية الخاصة بعد اخذ مؾافقة كزارة التر ية كالتعميؼ اف تعد مؽ يرغب مؽ  -ٗ
 (ٔ)سعادلة لذهادة الدراسة الثانؾية العامة.طالبها المتحانا  الذهادا  االجشبية ال

يجؾز لمسؤسدا  التعميسية الخاصة مسارسة االنذظة التعميسية كالتر ؾية في السباني  -٘
اثشاء الفترة السدائية اك العظل الرسسية اك في كالسرافق السدرسية نريظة اف يدؾف ذلػ 

 عمى ذلػ .االسبؾ ية اك الريفية كاخذ مؾافقة كزارة التر ية كالتعميؼ 
عدـ تدجيل الظمبة كتدريدهؼ قبل الحرؾؿ عمى السؾافقة السبدئية بتأسيس كفتح مؤسدة  -ٙ

 (ٕ)تعميسية خاصة.

ف بيشا مؾقج كل مؽ السذرع السررب كاالردني في الرقابة عمى السؤسدا  أك عد       
في ف الخرؾصهذا بالتر ؾية االهمية فيسا يخص الجؾانب التعميسية سشبيؽ مؾقج السذرع العراقي 

كالتعميسا  السمحقة به بااجافة الى القرارا   ٖٕٔٓ( لدشة ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
الستعمقة بسؾاجهة جائحة كؾركنا قد انار الى مجسؾعة مؽ الزؾابو كالذركط التي يجب اف تمتـز 

  -لتعميسية كالتي تتسثل باالتي :بها السؤسدا  التر ؾية االهمية كالتي تتعمق بالجؾانب ا

السدرسة االهمية في السؾعد السحدد لبدء الدكاـ في السدارس الحدؾمية اك بعد  بسدة  تفتح -ٔ
 ( يؾما كتدتثشى السعاهد االهمية مؽ ذلػ .ٗٔال تزيد عؽ )

االلتزاـ بالسشاهب التعميسية السقررة مؽ كزارة التر ية التي تدرس في السؤسدا  التر ؾية  -ٕ
 دؾمية كعدـ تدريس مشاهب اخرا اال بسؾافقة كزير التر ية اك مؽ يخؾله .الح
اذا كانت السدارس االهمية تدرس نفس السشهاج الرسسي لمسدارس الحدؾمية هشا تمتـز  -ٖ

 بتظبيق انغسة االمتحانا  السظبقة في هذ  السدارس .
قبل تغيير اك فتح جركرة اخذ مؾافقة السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي  -ٗ

 مرحمة تعميسية اك تغييرها اك التؾسا فيها .
اعتساد العظل السقررة مؽ الدكلة ككذلػ السقررة مؽ خمية االزمة الستعمقة بجائحة  -٘

 (ٖ)كؾركنا.

                                                           
 السعدؿ.  ٜٜٗٔ( لدشة ٖردني رقؼ )( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ اال ٖٛ( ، ) ٖٚ( ،)ٖ٘( ،)ٖٗيشغر السؾاد ) (ٔ)
أ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني /ٛٔل ( ، )/ٖٔيشغر السؾاد ) (ٕ)

 السعدؿ .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔرقؼ )
لدشة  (٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٖٔاكال كثانيا كخامدا كسادسا ( كالسادة )/ٔٔالسادة ) (ٖ)

الخاصة بسشح  ٕٗٔٓ( لدشة ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٔٔاكال كثانيا كخامدا كسادسا ( كالسادة )/ٜكالسادة )  ٖٕٔٓ
( الخاصة بسشح ٕ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٓٔ( كالسادة )ٚاالجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية  ، كالسادة )

الخاصة بسشح اجازة  ٕٗٔٓ( لدشة ٖ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٚ( ك)ٙاالجازة لتأسيس السعاهد االهمية ككذلػ السادة )
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 (ٔ)االلتزاـ بالتعميسا  الرادرة مؽ المجشة العميا لمرحة كالدالمة الؾطشية. -ٙ
السؤسدا  التر ؾية االهمية التي تدرس السشاهب غير الرسسية تمتـز بتدريس المغة العر ية  -ٚ

مؾاد الجغرافية كالتاريخ كالتر ية الؾطشية السعتسدة في السشاهب الرسسية  فزاًل عؽلظمبتها 
 (ٕ)كتكؾف بالمغة العر ية.

نغؼ االمتحانا  بخرؾص السؤسدا  التر ؾية االهمية الديشية تمتـز بتدريس السشاهب ك  -ٛ
 (ٖ)السعتسدة في السؤسدا  الديشية الحدؾمية.

ف تعسل السؤسدة التر ؾية االهمية عمى االرتقاء أيجب  لدابقةالذركط ا فزاًل عؽ     
بالسدتؾا كالتعميسي كتحقيق ندب نجاح عالية ك اال تعرجت للغالؽ مؽ االدارة كتمغى االجازة 
السسشؾحة لراحب هذ  السؤسدة كعدـ مشحه اجازة تأسيس مؤسدة تر ؾية اهمية جديدة كهذا ما 

، كقد فعل السذرع العراقي (ٗ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘نص عميه نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
عمى السؤسدة التعميسية االهمية التي تحقق ندب نجاح  االجراءحدشا عشدما فرض مثل هذ  

كمدتؾا تعميسي متدني كذلػ لغرض حل هذ  السؤسدا  عمى العسل السدتسر كتقديؼ افزل ما 
 لديها كمعاكنة التعميؼ الحدؾمي في الشهؾض بؾاقا التعميؼ .

لكؽ الدؤاؿ الذب يثار هشا ما هؾ الس يار الذب يسدؽ مؽ خالله معرفة تدني السدتؾا     
 التعميسي لمسؤسدة التعميسية االهمية ؟ 

فإذا كاف الجؾال هي ندب نجاح الظمبة في االمتحانا  التي تحققها هذ  السؤسدة ،     
 عدهاية االهمية حتى ال يسدؽ ا فيثار تداؤؿ اخر ماهي ندب الشجاح التي تحققها السؤسدة التعميس

 دني ك تفرض عميها عقؾ ة الغمق ؟تذا  مدتؾا تعميسي م

كالتعميسا  السمحقة  ٖٕٔٓ( لدشة ٘لى نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )إعشد الرجؾع      
به نجد انه ال يؾجد م يار محدد كال ندبة معيشة يسدؽ مؽ خاللها اعتبار السؤسدة التر ؾية 
                                                                                                                                                                      

 ٕٔٔلتأسيس رياض االطفاؿ االهمية ، كيشغر ايزا محغر خمية االزمة الرادر مؽ محافغة الديؾانية بالعدد 
 . ٕٕٔٓ/ٕ/ٚٔفي 

في الخاص بجعل التعميؼ الكتركنيا  ٕٕٔٓلدشة  ٚيشغر قرار المجشة العميا لمرحة كالدالمة الؾطشية رقؼ  (ٔ)
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ٛلغاية  ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔالسدارس كالسعاهد كالكميا  الحدؾمية كاالهمية مؽ تاريخ 

( لدشة ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٚٔكالسادة ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٙٔالسادة ) (ٕ)
 الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية . ٕٗٔٓ

( لدشة ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٜٔكالسادة ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) (ٛٔ)السادة  (ٖ)
 الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية . ٕٗٔٓ

 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘خامدا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٖٕالسادة ) (ٗ)
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هذا يعظي سمظة  مؽ ثسةلؼ تحقق مدتؾا تعميسي عالي كال ندب الشجاح السظمؾ ة ك  االهمية
تقديرية كاسعه لإلدارة في تحديد الشدبة التي يسدؽ مؽ خاللها اعتبار اف مدتؾا التعميؼ  في 

 –نجد اف  كزارة التر ية  إذفرض عقؾ ة الغمق عميها،  مؽ ثسةمؤسدة تعميسية معيشة متدني ك 
اب بعد صدكر نغاـ  ٜٕٔٓمة لمتعميؼ االهمي كاالجشبي قد اصدر  اعساـ في سشة السديرية العا

( سشؾا  ككاف نص هذا االعساـ " لغرض الحفاظ عمى ٙالتعميؼ االهمي كاالجشبي بسا يقارل )
السدتؾا العمسي ألبشائشا الظمبة كالتالميذ كحل ادارا  تمػ السدارس عمى تحديؽ ادائها كاالرتقاء 

تابعة السالكا  التدريدية كالتعميسية كالدارسيؽ كتأميؽ السدتمزما  الزركرية به مؽ خالؿ م
 -يمي : لشجاح العسمية التر ؾية تقرر ما

% فسا دكف ٖٓتزاعج اجؾر التجديد كغرامة لمسدارس التي حققت ندب نجاح  -ٔ
 . ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓلمرفؾؼ السشتهية لمعاـ الدراسي 

% فسا دكف ٓٗفي حاؿ تحقيقها ندبة نجاح تبقى نفس االجؾر السزاعفة عشد التجديد  -ٕ
ة اذا حققت ندبة نجاح اقل مؽ ما انذارها بالغمق لمدشة الالحق ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓلمعاـ الدراسي 

٘ٓ%. 
 . ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ% لمعاـ الدراسي ٓ٘تغمق اذا حققت ندبة نجاح اقل مؽ  -ٖ
 (ٔ)ذلػ ".يتؼ العسل بهذا التؾجيه لجسيا الدشؾا  الالحقة مالؼ يرد تؾجيه اخر بغير  -ٗ

 ؟ الدابقكلشا عدة تداؤال  فيسا يخص االعساـ 

% فسا ٖٓف كزارة التر ية قد فرجت غرامة عمى السدارس التي تحقق ندبة نجاح أنجد         
ف عقؾ ة الغرامة كرد  جسؽ العقؾ ا  أعقؾ ة الدؤاؿ الذب يثار هل  تعدف الغرامة أدكف ك سا 

 االهمية ؟ كما هؾ الدشد القانؾني لفرض هذ  الغرامة ؟التي تفرض عمى السؤسدا  التر ؾية 

العقؾ ا  التي يجؾز فرجها عمى  دراسةسيتؼ االجابة عمى هذا الدؤاؿ الحقا عشد     
 السؤسدا  التر ؾية االهمية .

نجد انه لؼ  إذاما الدؤاؿ االخر ماهي ندبة الشجاح التي تؾجب غمق السدرسة االهمية     
 % فسا دكف ؟ٖٓية عمى الرغؼ مؽ تحقيق ندبة نجاح السدرسة االهم تغمق

قد ذكر فقو السدارس االهمية في حيؽ اف السؤسدا  التر ؾية االهمية ال  الدابقاف االعساـ ك 
 (ٔ)تذسل السدارس فقو .

                                                           
السديرية العامة لمتعميؼ  –( الرادر مؽ كزارة التر ية  ٜٕٔٓ/ٚ/ٕٗفي  ٗٙ٘ٔٔيشغر االعساـ ذب العدد ) (ٔ)

 العاـ كاالهمي كاالجشبي .
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 ٖٕٔٓ( لدشة ٘كاماـ هذا التداؤال  ال بد مؽ تعديل نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )    
معرفة مدتؾا التعميؼ في السؤسدا  التعميسية  بؾاسظتهككجا م يار كاجح كمحدد يسدؽ 

تحديد ندب الشجاح التي يسدؽ مؽ خاللها اعتبار اف مؤسدة تعميسية اهمية  فزاًل عؽاالهمية 
ندب نجاح متدنية كؾف صدكر تؾجيها  مؽ االدارة بيؽ الحيؽ كاالخر في  معيشة قد حققت

يسدؽ  ياس كفاءة التعميؼ كمدتؾا التعميؼ السقدـ مؽ مؤسدة  بؾاسظتهكس يار  يعدتحديد ما 
 تر ؾية اهمية يؤدب الى عدـ االستقرار في رسؼ الدياسة التعميسية .  

سؾاء في  دارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمياف هدؼ التذريعا  في تفعيل الرقابة اال إذ    
هؾ لغرض الحرؾؿ عمى الجؾدة في التعميؼ التي يقرد بها تظؾير  مرر اك االردف اك العراؽ

السهارا  كالقدرا  الفكرية لدا الظمبة كتحديؽ مدتؾا االستيعال كالفهؼ لديهؼ كجعمهؼ قادريؽ 
مب مؽ السؤسدة التعميسية خمق مشاخ عمى حل السذدال  كالقزايا التي تؾاجههؼ كهذا يتظ

 مؽ ثسةتعميسي يدسح بالسشاقذة كحرية التعبير كمداعدة الظمبة عمى التعمؼ كغزارة السعمؾما  ك 
 (ٕ)الحرؾؿ عمى طمبة متفؾقيؽ كمدتؾا تعميسي عالي.

 

 

                                                                                                                                                                      
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕيشغر السادة ) (ٔ)

 لمسزيد حؾؿ رقابة االدارة عمى السدتؾا التعميسي في السؤسدا  التر ؾية االهمية يشغر
 ٕٚٔٓ/ٗ/ٙفي  ٛٓٔٗالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد  –كزارة التر ية اعساـ  -

الستزسؽ تحديؽ نؾ ية التعميؼ لدا السحاجريؽ الجدد في السدارس االهمية كتكثيال الزيارا  السيدانية 
 لهؼ مؽ قبل االنراؼ التر ؾب .

 ٜٕٔٓ/ٖ/ٜٔفي  ٜٜٔٗالعاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد  السديرية العامة لمتعميؼ –اعساـ كزارة التر ية  -
الخاص بتبميغ الهيئا  السؤسدة لسعاهد التقؾية بعدـ استقباؿ الظمبة اثشاء الؾقت السخرص لدكامهؼ في 

الستزسؽ عدـ الدساح بفتح معاهد  ٜٕٔٓ/ٚ/ٓٔفي  ٗ٘ٗٓٔمدارسهؼ ، ككذلػ االعساـ ذب العدد 
رس الحدؾمية الف استغالؿ هذ  االبشية ألكثر مؽ غرض يجعمها غير اهمية لدكرا  التقؾية في السدا

 مؤهمة .
 ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٓفي  ٕٗٔٙالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد  –اعساـ كزارة التر ية  -

ال الذب انارة الى اف مدير السدرسة يدؾف مدؤكال عؽ االسئمة االمتحانية كاستالمها كالسحافغة عميها ك 
 يدسح لمهيئا  التدريدية التدخل في هذا الجانب كيتعرض السخالج لمسدؤكلية القانؾنية .

، دار الكتب العمسية ، بيرك  ، ٔد. محسؾد داكد الر يعي ، الفكر االدارب السعاصر في التر ية كالتعميؼ ، ط (ٕ)
 . ٖٕٙ، ص  ٕٕٔٓ
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 الفرع الثاني
 الرقابة على الجهانب االدارية

التر ؾية االهمية فيسا يخص الجؾانب التعميسية ف بيشا رقابة االدارة عمى السؤسدا  أبعد     
، ؤسدا  مؽ ناحية الكؾادر االداريةعمى الجؾانب االدارية لهذ  الس ،سشبيؽ هشا رقابة االدارة

عساؿ التي يجب عمى ادارة السؤسدة التر ؾية كما هي األ ،كالذركط كالؾاجب تؾفرها ،كالتعميسية
هؼ كحدة ادارية في حمقة االدارة التر ؾية، أ ؤسدة التر ؾية ادارة الس، إذ تعد االهمية اف تقؾـ بها 

فهي السدؤكلة عؽ تشفيذ سياسا  االدارة التعميسية كاالدارة التر ؾية كاهدافها كهي السدؤكلة عؽ 
فهي تحتل مدانه  مؽ ثسةصمتها السبانرة بالظمبة ، ك  بفزلتحقيق رسالة هذ  السؤسدة كذلػ 

تسارس مهامها داخل السجتسا السدرسي كالبيئة السدرسية مؽ  إذ، (ٔ)كبيرة مؽ الشاحية االدارية 
فزاًل خالؿ السعمسيؽ كالتالميذ كالسؾعفيؽ كخارج السدرسة ما السجتسا السحمي كاكلياء االمؾر 

 غايا ، فهي الجهة السدؤكلة اداريا كفشيا عؽ تحقيق (ٕ)السؤسدا  التعميسية ذا  العالقة  عؽ
اف هشاؾ  كيتؾقج عمى نجاحها تحقيق القيسة الحقيقية لمتر ية كالتعميؼ ،  مؽ ثسةالدكلة التر ؾية ك 

 -مجسؾعة مؽ العؾامل التي تؤثر عمى طبيعة كندل عسل االدارة السدرسية كمشها :

 اعداد هيئة التدريس كتخرراتهؼ . -ٔ
 السدتؾا العمسي ألعزاء هيئة التدريس. -ٕ

                                                           
الخاصة مؽ كجهة نغر السديريؽ كالسعمسيؽ كاكلياء  امشه عز  انيس صالح ، السذدال  االدارية في السدارس (ٔ)

جامعة  –االمؾر كالظالل في محافغا  نساؿ فمدظيؽ ، رسالة ماجدتير ، قدمت الى كمية الدراسا  العميا 
 .ٕٔ، ص ٕٗٓٓالشجاح الؾطشية ، 

اصة بعد اف ناع استخدامها كنؾد االنارة الى اف الفرؽ بيؽ االدارة التعميسية كاالدارة التر ؾية كاالدارة السدرسية كخ
ميداف التعميؼ كقد تدتخدـ احيانا عمى انها تعشي نيئا كاحدا  في الكتب كالسؤلفا  التي تتشاكؿ مفهـؾ االدارة في

 تر ية احيانا( الذب ترجؼ الى العر ية بسعشى الEducationكيرجا هذا الخمو الى الشقل عؽ السرظمح االجشبي )
(  االدارة  Education Administrationكالتعميؼ احيانا اخرا كقد ساعد ذلػ بالظبا عمى ترجسة السرظمح )

التر ؾية تارة كاالدارة التعميسية تارة اخرا عمى انهسا يعشياف نيئا كاحدا كهذا صحيح . بيد اف الذيؽ يفزمؾف 
االتجاها  التر ؾية الحديثة التي تفزل استخداـ استخداـ مرظمح ) االدارة التر ؾية ( يريدكف اف يتسانؾا ما 

كمسة )تر ية ( عمى كمسة )تعميؼ ( باعتبار اف التر ية انسل كاعؼ مؽ التعميؼ كاف كعيفة السؤسدة التعميسية هي 
)التر ية الكاممة ( . اما فيسا يخص االدارة السدرسية فيبدكا اف االمر اكثر سهؾلة ذلػ اف االدارة السدرسية تتعمق 
بسا تقـؾ به السدرسة مؽ اجل تحقيق رسالة التر ية كهي تعتبر بسثابة الجزء مؽ الكل اب انها جزءا مؽ االدارة 
التر ؾية ك التالي فهي صمتها باادارة التر ؾية هي صمة الخاص بالعاـ . يشغر د طارؽ عبد الحسيد البدرب ، 

 . ٘ٔمردر سابق ، ص 
 . ٕٙسابق ، صد. رافدة الحريرب كاخركف ، مردر  (ٕ)
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 تررفا  بعض السعمسيؽ كسمؾكياتهؼ . -ٖ
 الفشية كندب القبؾؿ .الستابعة  -ٗ
 (ٔ)الحالة الشفدية كالسعشؾية لمعامميؽ.  -٘

التكشمؾجيا في التعميؼ كما  ستعساؿاف االدارة الحديثة كالستظؾرة هي التي تدعى الى ا      
هذ  التكشمؾجيا سيدؾف هشاؾ اختالؼ كاجح في االدكار بيؽ كل مؽ السعمؼ كالستعمؼ  تعساؿاس

اال  اف السعمؼ له الدكر الكبير في كمتا االدارتيؽ التقميدية كالحديثة اذكالتقؾيؼ كطرائق التدريس ،
ف تشؾعت أاالدارة التقميدية يمعب السعمؼ الدكر االكؿ في نقل السعمؾما  الى الستعمؼ ك في  انه

طرائقه كاساليبه فهؾ بعيد بعض الذيء عؽ ميؾؿ الستعمؼ في عررنا الحالي عمى عدس االدارة 
نجد اف الظالب يسيل  إذالتعميسي الحديل الذب اصبح مؾاكبا الهتساما  الستعمؼ السدرسية كالشغاـ 

فاف مؾاكبة التظؾر تحتاج الى ثؾرة ناممة في  مؽ ثسةالى التعمؼ كالسذاركة كالتعبير عؽ رأيه ك 
طبيعة السدرسيؽ كنذاطا   فزاًل عؽككسائل التعميؼ  ،كالسشاهب ،التعميؼ مؽ طرائق التدريس

رسية التي تحتاج الى تدريب الكؾادر االدارية كالتعميسية في السؤسدا  التر ؾية عمى االدارة السد
الؾسائل التقشية في التعميؼ كتثقيال هذ  الكؾادر عمى جركرة تدريب الظالل عمى  عساؿاست
لى ادارة مدرسية متظؾرة كحديثة تزداد يؾما بعد اخر إف الحاجة سك  (ٕ)هذ  الؾسائل. عساؿاست

  السرحمة كالعالؼ بأجسعه يؾاجه جائحة كؾركنا كجركرة االستسرار في التعميؼ كخاصة في هذ
دكف اف يؤثر عمى السدتؾا التعميسي فشجد في العراؽ مثال  مؽ ةكتقديؼ افزل الخدما  التعميسي

المجشة العميا لمرحة كالدالمة الؾطشية قرار يتزسؽ  –قد اصدر  االمانة العامة لسجمس الؾزراء 
معيشه  اثشاء مدةتعميؼ في السدارس كالسعاهد كالكميا  الحدؾمية كاالهمية الكتركنيا اف يدؾف ال

السديرية  -، كاستشادا لهذا القرار اصدر  كزارة التر ية (ٖ)بهذا القرار كتكؾف قابمة لمتسديد حدد 
التر ؾييؽ العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي اعساـ حؾؿ دكاـ السعمسيؽ كالسدرسيؽ كالسرنديؽ 

كاف يدتسر عسمهؼ في االرناد التر ؾب كالتعميؼ االلكتركني كاف تظما االدارا  السدرسية عمى 
، (ٗ)طبيعة الحرص كالدركس التي يحرل عميها التالميذ كالظمبة عمى كفق هذا الشؾع مؽ التعميؼ

لسؤسدا  كاماـ هذ  الستظمبا  ال بد اف تكؾف هشاؾ رقابة عمى السؤسدا  التر ؾية كمشها ا
 مؽ ثسةالتر ؾية االهمية كخاصة اف القانؾف قد كفل حق تشغيؼ الخدمة التعميسية لإلدارة التعميسية ك 

                                                           
 .ٔ٘ٔك ٓ٘ٔد. محسؾد داكد الر يعي ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
، السركز االسالمي لمدراسا   ٔجهاد سعد كسارة مرظفى صفا كاخركف ، نحؽ كالتر ية السدرسية ، ط (ٕ)

 .  ٜٕٛك ٜٕٚ، ص  ٜٕٔٓالعتبة ال باسية السقدسة ، العراؽ ،  –االستراتيجية 
 . ٕٕٔٓ( لدشة  ٚالمجشة العميا لمرحة كالدالمة الؾطشية رقؼ ) –لسجمس الؾزراء  يشغر قرار االمانة العامة (ٖ)
 . ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔفي  ٕٖٙٚالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي رقؼ  –يشغر اعساـ كزارة التر ية  (ٗ)
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تمتـز هذ  السؤسدا  بدافة السعايير السفركجة مؽ قبل الدكلة كذلػ مؽ اجل جساف حدؽ سير 
رقابتها عمى  في اثشاءية  ، كاف تعسل االدارة التعميسية اك التر ؾ (ٔ)العسمية التعميسية بانتغاـ كاطراد
 -  السؤسدا  بالعسل كفق ما يمي :السؤسدا  التر ؾية بتؾجيه هذ

 العامة لمتر ية . الغايا تحديؽ التعميؼ كتشغيسه في جؾء  -ٔ
 تحديؽ كتظؾير كل العؾامل التي تؤثر في نسؾ العسمية التر ؾية كالتعميسية . -ٕ
اد في التعميؼ كانسا يجب اف يدؾف ك مجسؾعه مؽ االفر أاالبتعاد عؽ التركيز عمى مدرس  -ٖ

تحديؽ  لغايةهشاؾ تعاكف مؽ جسيا الكؾادر االدارية كالتعميسية السؾجؾدة في السؤسدة كذلػ 
 السؾقج التعميسي .

تؾجيه اادارة السدرسية عمى جعل الكادر التعميسي كادر مؤثر كمتعاكف كفعاؿ مؽ اجل  -ٗ
 (ٕ)تقديؼ تعميؼ ذك جؾدة عالية. 

لى السؤسدا  التر ؾية االهمية نجد هشاؾ نؾعيؽ مؽ االدارة في هذ  إكعشد رجؾعشا       
اجازة تأسيس مؤسدة  مشحؾاالسؤسدا  ادارة عميا كتسثل اصحال رأس الساؿ )السدتثسريؽ الذيؽ 

تر ؾية اهمية ( كاالدارة الثانية هي االدارة السدرسية كالتي تزؼ الكؾادر االدارية كالتعميسية،  اف 
 أـدارة الستسثمة بالسدتثسريؽ هؼ الذيؽ يختاركف اعزاء االدارة السدرسية سؾاء كانؾا تدريديؽ اال

ادارييؽ كاف بعض السؤسدا  التر ؾية االهمية تختار االنخاص االكفاء مؽ الستقاعديؽ كالذيؽ 
كؾادر غير  يختارعمى عدس ذلػ  بعزهؼ لهؼ خبرة كبيرة في مجاؿ االدارة كالتعميؼ في حيؽ

 (ٖ)يدؾف هشاؾ خمل في تقديؼ الخدمة التعميسية كيحتاج الى معالجة. مؽ ثسةفؤ  ك ك

كالدؤاؿ الذب يثار ماهي الذركط كالزؾابو االدارية الؾاجب تؾفرها في االدارة السدرسية     
 في السؤسدا  التر ؾية االهمية ؟

بالسقارنة ما مؾقج  سيتؼ االجابة عمى هذا الدؤاؿ باانارة الى مؾقج السذرع العراقي     
مؾقج السذرع السررب نجد انه قد الـز السؤسدا  السذرعيؽ االردني كالسررب، بخرؾص 

التعميسية الخاصة اف تزا الئحة داخمية بشغاـ سير العسل فيها، كسا انه انار الى اف  لكل 
مدرسة خاصة مدير )ناعر( كهيئة تدريس متفرغة ذا  مدتؾا مؽ الكفاءة ك الشرال السقرر 

باالستعانة بالسدرسيؽ العامميؽ بالسدارس  انه سسح لمسدارس الخاصةك بالسدارس الرسسية السشاعرة 
كفق ندبة معيشة كاف كحدد مدتها كاف تكؾف الرسسية كفق نركط معيشة كعمى سبيل االعارة 

                                                           
 .ٕٖٕك ٕٕ٘د. مرظفى الديد دبؾس ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 .  ٕٗد. مرظفى متؾلي ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 . ٗعادؿ   الخذانشة ، مردر سابق ، ص (ٖ)
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يختص مدير السدرسة الخاصة ك ، (ٔ)تتحسل السدرسة الخاصة ركاتبهؼ كتأميشاتهؼ كحؾافزهؼ
اختراصا   دها فزاًل عؽنفاالختراصا  السقرر لشغرائهؼ في السدارس الحدؾمية الرسسية 

، (ٕ)بذأف التعميؼ الخاص ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗليها قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )إانار 
كيذترط عمى السسثل القانؾني لمسؤسدة التعميسية الخاصة اف يعمؼ االدارة التعميسية باسؼ كل مؽ 

ل بأر ا ندخ كفق قانؾف العسل عقد عس يعدف أيقا عميه االختيار في العسل بالسدرسة الخاصة ك 
رة التعميسية كتعظى ندخة لمعامل كتحفظ اكاف تحفظ ندخة مؽ العقد بسمج السدرسة في االد

اف لمسديرية ك الشدخة الثالثة بالسدرسة كالشدخة الرابعة ترسل الى مدتب التأميشا  االجتسا ية 
معه، كسا  تعاقدالذب  التعميسية الخاصة اف تعترض اذا كجد  عدـ تؾفر الذركط في الذخص

( انهر ٖانه انترط السذرع السررب كجا العامل مدة تجر ة ككجعه تحت االختبار لسدة )
صالحيته بقرار مؽ السسثل القانؾني لمسدرسة الخاصة بشاء عمى التقرير  يقررهذ  السدة  اثشاءك 

 فزاًل عؽ ،(ٖ)لالسرفؾع له مؽ قبل مدير السدرسة الخاصة كيدؾف ذلػ كفقا ألحداـ قانؾف العس
انترط السذرع السررب عمى السدرسة الخاصة )السؤسدة التعميسية الخاصة( اف  لدابقةالذركط ا

 (ٗ)تسدػ مجسؾعة مؽ الدجال  االدارية كالسالية.

ف تتؾفر في السعمؼ في أنه نص عمى نركط معيشه يجب أما السذرع االردني نجد أ      
ف يدؾف السعمؼ حاصال عمى اجازة مهشة أالسؤسدة الحدؾمية كالخاصة كمؽ هذ  الذركط انتراطه 

الخاصة اف تزا في مدخمها  الـز السؤسدا  التعميسيةك ، (٘)التحريل الدراسي فزاًل عؽالتعميؼ 
رية كارقاـ هؾاتفها كتاريخ كفي مداف بارز لؾحة يدكف فيها اسسها كعشؾانها كعالمتها التجا الرئيس

تأسيدها كاسؼ السؤسس كاسؼ رئيس مجمس االدارة كاسؼ رئيس هيئة السديريؽ كاسؼ مدير السدرسة 

                                                           
( ٖ/ٕٔالسعدؿ كالسؾاد ) ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٛٙ( ك)ٚٙ( ك)ٕٙالسؾاد ) (ٔ)

الخاص، ككذلػ بذأف التعميؼ  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٕٙ( ك )ٖٕك)
( لدشة  ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٗٔيشغر السادة )

 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘مي كاالجشبي رقؼ )( مؽ نغاـ التعميؼ االهٕٔالسعدؿ كالسادة ) ٕ٘ٔٓ
يشت السقرؾد بالسدرسة الخاصة قد ب ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٗ٘عمسا باف السادة )

كنرت عمى ) تعتبر مدرسة خاصة كل مشذأة غير حدؾمية تقـؾ اصال اك برفة فر ية بالتعميؼ اك االعداد 
 السهشي كالفشي قبل مرحمة التعميؼ الجامعي .....(.

 خاص .بذأف التعميؼ ال ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٕٗالسادة ) (ٕ)
( ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٜٗ(،)ٛٗ( ،)ٚٗ(،)ٙٗ( ، )٘ٗ( ، )ٗٗيشغر السؾاد ) (ٖ)

 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓلدشة 
 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٕٛ(ك)ٕٚالسادة ) (ٗ)
 السعدؿ .  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٕٓالسادة ) (٘)
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كمؤهالته كتفريل عؽ غرفها الرفية كمرافقها كالحد االعمى لعدد الظمبة في كل صج 
يانا  في حالة كمداحتها كطاقتها االستيعابية كرخرة السؤسدة الدشؾية عمى اف تحد  هذ  الب

حدك  اب تغيير فيها كتزكد كزارة التر ية كالتعميؼ بشدخة مؽ هذ  البيانا  التي تتزسشها 
، كسا انه انترط مجسؾعة مؽ الذركط الؾاجب تؾفرها في مدير السؤسدة التعميسية (ٔ)المؾحة

اجازة الخاصة كمشها اال يدؾف مؾعفا في القظاع العاـ كاستثشى مؽ ذلػ السؾعج الحاصل عمى 
، اما فيسا يخص الكادر (ٕ)مدة خدمته  اثشاءكعالكا  عمى اال تزيد عمى سشتيؽ  مؽ دكف راتب

التعميسي حيل انترط قبل تعييؽ معمؼ اجشبي في السؤسدة التعميسية الخاصة جركرة حرؾؿ 
مؾافقة كزارة التر ية كالتعميؼ عمى ذلػ ، اما بخرؾص الجؾانب االدارية االخرا فهي تعامل 
معاممة السؤسدا  التعميسية الحدؾمية كتتقيد بالتذريعا  التر ؾية السؾجؾدة في السسمكة 

 (ٖ)االردنية.

ف بيشا مؾقج السذرع السررب كاالردني فيسا يخص رقابة االدارة عمى أك عد        
 السؤسدا  التر ؾية االهمية مؽ الجؾانب االدارية سشبيؽ مؾقج السذرع العراقي في هذا الجانب،

انه نص عمى نركط  إذبخرؾص السذرع العراقي نجد انه لؼ يختمج كثير عؽ السذرع االردني 
معيشه يجب اف تتؾفر في السعمؼ في السؤسدة الحدؾمية كاالهمية اال اف السذرع االردني اختمج 

فزاًل عؽ السذرع العراقي مؽ ناحية انتراطه اف يدؾف السعمؼ حاصال عمى اجازة مهشة التعميؼ 
، كسا اف السذرع االردني عمى خالؼ السذرع العراقي قد الـز (ٗ)لتحريل الدراسيا عؽ

لؾحة تتزسؽ السعمؾما  التي سبق  تزا في مدخمها الرئيسالسؤسدا  التعميسية الخاصة اف 
اجاز لمسؾعج السجاز تؾلي  إذنجد اف السذرع االردني خالؼ السذرع العراقي ك  كتؼ ذكرها ،

 مهاـ ادارة السؤسدة التر ؾية االهمية .

 ٖٕٔٓ( لدشة ٘السذرع العراقي انار في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ف كأ       
ة كالتعميسا  السمحقة به الى مجسؾعة مؽ الزؾابو االدارية التي تمتـز بها السؤسدا  التر ؾي

 -: االهمية كالتي تتسثل باالتي

 تتكؾف االدارة السدرسية مؽ مدير السؤسدة التعميسية االهمية ككؾادر ادارية كتعميسية . -ٔ
                                                           

( لدشة  ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٗٔالسادة ) (ٔ)
 السعدؿ . ٕ٘ٔٓ

( لدشة  ٖٓٔة االردني رقؼ )( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبيٙٔالسادة ) (ٕ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي العراقي رقؼ )ٕٔالسعدؿ . كالسادة ) ٕ٘ٔٓ

 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٖٖالسادة ) (ٖ)
 السعدؿ .  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٕٓالسادة ) (ٗ)
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يجب يدؾف مدير السؤسدة التر ؾية االهمية متؾفرة فيه الذركط السظمؾ ة في مدير  -ٕ
 . ذاتها السؤسدة التعميسية التر ؾية الحدؾمية

نخريؽ عمى االقل لتؾلي مشرب السدير مؽ قبل السدتثسر عمى اف تتؾفر فيهؼ  يرنح -ٖ
الذركط السظمؾ ة كال يعيؽ اال بسؾافقة السدير العاـ لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي كهذا االمر 

 دكف رياض االطفاؿ .مؽ متعمق بالسدارس االهمية كمعاهد التقؾية 
هؾ السدؤكؿ عؽ تظبيق نغاـ التعميؼ االهمي يدؾف مدير السؤسدة التر ؾية االهمية  -ٗ

 . كافة كاالجشبي كالتذريعا  السظبقة في كزارة التر ية
 يجب اف تكؾف في كل مؤسدة تر ؾية اهمية مجمس ادارة كهيئة ادارية كهيئة تعميسية . -٘
يجب اف تتؾفر في الكؾادر التعميسية كاالدارية في السؤسدا  التر ؾية االهمية الذركط  -ٙ

 . ذاتها السظمؾ ة لهذ  الكؾادر في السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية
ال يجؾز ألعزاء الهيئا  التعميسية كمؾعفي كزارة التر ية تؾلي مشرب ادارب في  -ٚ

 السؤسدة التر ؾية االهمية .
مزافا اليها الدجال  كافة مدػ الدجال  السظمؾ ة في السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية  -ٛ

 (ٔ)الية لمسؤسدة.التي تشغؼ الحالة الس
ال يجؾز لغير العراقييؽ تدريس مقررا  السشاهب غير الرسسية في السدارس االهمية اال  -ٜ

 (ٕ)%( مؽ الكادر التدريدي.ٖٓبسؾافقة كزير التر ية كاال تزيد ندبتهؼ عؽ )
مؽ امر ادارب بتعيشهؼ  يردرسية بعد تؾفر الذركط السظمؾ ة في الكؾادر االدارية كالتعمي -ٓٔ

العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي كهذا االمر خاص في السدارس االهمية دكف  السديرية
 معاهد التقؾية كرياض االطفاؿ االهمية .

 يجب اف تجدد اجازة السؤسدة التر ؾية االهمية سشؾيا.-ٔٔ
 ال يجؾز نقل السدرسة االهمية مؽ مداف الى اخر بعد مشحها اجازة تأسيس.-ٕٔ    
في محافغة اخرا  أـلمسدرسة االهمية فتح فركع لها سؾاء في نفس السحافغة  ال يجؾز-ٖٔ    

 اال بعد الحرؾؿ عمى اجازة جديدة .
ض االطفاؿ مؽ العشرر الشدؾب ف يدؾف الكادر التعميسي كاالدارب في رياأيذترط -ٗٔ

 .حررا

                                                           
( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ٕٕ(،)ٕٔ(ك)ٕٓ(،)ٜٔ( ،)ٕٔسابعا (، )/ٔٔالسادة )يشغر السؾاد  (ٔ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘)
الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس االهمية كاالجشبية  ٕٗٔٓ( لدشة ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٛٔالسادة ) (ٕ)

 التعميسا  فيسا يخص مجمس االدارة كالهيئة التعميسية كالهيئة االدارية كمهامهؼ.( مؽ نفس ٕٓ.كسا يشغر السادة )
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لبيئة كاالجؾاء ف تؾفر اأيجؾز لرياض االطفاؿ االهمية الدكاـ في العظمة الريفية بذرط -٘ٔ    
 (ٔ)الالزمة لذلػ.

نجد كزارة التر ية بيؽ الحيؽ كاالخر تردر تعميسا  كجؾابو  سابقاً ما ذكر  فزاًل عؽ    
يجب االلتزاـ بها مؽ السؤسدا  التر ؾية االهمية مشها يسشا تؾاجد السؤسديؽ اك السدتثسريؽ داخل 

يدؾف تؾاجدهؼ بعد الدكاـ ما عدـ التدخل  اثشاء الدكاـ الرسسي كاففي السؤسدا  التر ؾية االهمية 
في الجؾانب االدارية كالعمسية الخاصة بعسل االدارة السدرسية ككذلػ مشها ما يسشا كجؾد حزانة 

  (ٕ)كركجة في ذا  البشاية.

اف السذرع السررب قد سسح لمسدارس الخاصة باالستعانة  سابقاً كيتزح مسا ذكر    
لرسسية كفق نركط معيشة كعمى سبيل االعارة كهذا ما سار عميه بالسدرسيؽ العامميؽ بالسدارس ا

السذرع العراقي في هذا الذأف اال اف السذرع السررب قد اختمج عؽ السذرع العراقي في تحديد 
فزاًل مدة االعارة ككفق ندبة معيشة كاف تتحسل السدرسة الخاصة ركاتبهؼ كتأميشاتهؼ كحؾافزهؼ، 

انتراطه جركرة اخزاع بعؽ السذرعيؽ العراقي كاالردني اف السذرع السررب اختمج  عؽ
 الكؾادر التعميسية لفترة تجر ة قبل التعاقد معهؼ برؾرة نهائية.

هؼ الجؾانب االدارية التي تخزا لرقابة الجها  االدارية الحظ الباحل هشاؾ أ ف بيشا أبعد    
نجد انه انار في  إذ ٖٕٔٓ( لدشة ٘اختالؼ في تظبيق نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

                                                           
الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس  ٕٗٔٓ( لدشة ٔ( مؽ تعميسا  رقؼ ) ٕ٘ثالثا( ك السادة )/ٕٕالسادة ) (ٔ)

 االهمية كاالجشبية.
(، ٚٔ(،)ٕٔ(،)ٔٔ(، )ٓٔ(،)ٜ،)(ٛفيسا يتعمق بالجؾانب االدارية لمسعاهد االهمية يشغر السؾاد ) -

الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السعاهد  ٕٗٔٓ( لدشة ٕ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٕٕ(،)ٕٓ(، )ٜٔ(،)ٛٔ)
 االهمية .

(، ٚٔ(،)ٗٔ(، )ٕٔ(،)ٓٔ(،)ٜكيشغر السؾاد التالية فيسا يتعمق بالجؾانب االدارية لرياض االطفاؿ ) -
 ح االجازة لتأسيس رياض االطفاؿ االهمية .الخاصة بسش ٕٗٔٓ( لدشة ٖ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٜٔ)

الرادر مؽ كزارة التر ية السديرية العامة لمتعميؼ العاـ  ٜٕٔٓ/ٛ/ٛٔفي  ٜٜٕٛٔيشغر االعساـ ذب العدد  (ٕ)
 كاالهمي كاالجشبي .

 في ٙٔٓ٘كقد اصدر كزارة التر ية العديد مؽ االعساما  الخاصة بالجؾانب االدارية مشها كاالعساـ ذب العدد 
التي انار الى  ٕٚٔٓ/ٛ/ٚٔفي  ٜٜٛٓك  ٕٚٔٓ/٘/ٓٔفي  ٜ٘ٔ٘كاالعساـ ذب العدد  ٕٙٔٓ/ٗ/ٕٚ

 ٜٕٔٓ/ٗ/ٗٔفي  ٕٔٗ٘الدجال  الؾاجب تؾفرها كالذركط السظمؾ ة في الكؾادر التعميسية  كاالعساـ ذب العدد 
كاالعساـ ذب  ٜٕٔٓ/ٛ/٘في  ٕٕٛ٘ٔ، كاالعساـ ذب العدد  ٜٕٔٓ/ٚ/ٓٔفي  ٗ٘ٗٓٔكاالعساـ ذب العدد 

في  ٚٚٔكاالعساـ ذب العدد  ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٙفي  ٖٔٗٔكاالعساـ ذب العدد  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٓٔفي  ٖٔٛٛٔالعدد 
ٚ/ٔ/ٕٕٓٓ. 
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(  الى " يدؾف لكل مؤسدة تعميسية اهمية مجمس ادارة كهيئة ادارية كهيئة تعميسية ٜٔالسادة )
دكف رياض االطفاؿ كمعاهد  مؽ ذا االمر مظبق فقو في السدارس االهميةنجد اف ه إذ....." 

التقؾية ك لؼ تذير التعميسا  الخاصة بسشح اجازة التأسيس لهاتيؽ السؤسدتيؽ الى جركرة كجؾد 
( مؽ الشغاـ اعال  كقد يجد البعض بأف هذا االمر متعمق في السدارس ٜٔما مظمؾل في السادة )

( السذكؾرة اعال  ذكر  ٜٔفاؿ كمعاهد التقؾية فيدؾف الجؾال اف السادة )االهمية دكف رياض االط
 بارة )مؤسدة تعميسية اهمية ( كلؼ تذكر مدرسة اهمية هذا مؽ جانب كمؽ جانب اخر نجد اف 

اكال ( " يعيؽ مدير السؤسدة التعميسية االهمية كيعفى بسؾافقة السدير /ٕٕالشغاـ انار في السادة )
لعاـ كاالهمي كاالجشبي ....." اب انه بعد تؾفر الذركط السظمؾ ة في مدير السؤسدة العاـ لمتعميؼ ا

التر ؾية االهمية يردر قرار بتعيشه مؽ السديرية العامة لمتعميؼ االهمي كاالجشبي كهذا ما نار اليه 
الشغاـ اعال   حيل نجد اف هذا االمر مظبق في السدارس االهمية كمعاهد التقؾية دكف رياض 

الخاصة بسشح اجازة تأسيس  ٕٗٔٓ( لدشة ٖطفاؿ االهمي حيل لؼ تذير اليه تعميسا  رقؼ )اال
 رياض االطفاؿ االهمية .

اما فيسا يخص الكؾادر التعميسية كاالدارية كجركرة تؾفر الذركط السظمؾ ة فيهؼ نجد اف     
الذركط يردر امر  تعميسا  السدارس االهمية فقو هي التي انار  الى انه بعد التأكد مؽ تؾفر

ادارب بتعييشهؼ في السدارس االهمية مؽ قبل السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي كلؼ 
نجد مثل هذا االمر ال في تعميسا  مشح اجازة التأسيس لرياض االطفاؿ االهمية كال في تعميسا  

الدارة ج يفة كازدكاجية في السعاهد االهمية. حيل اف ما ذكر اعال  مؽ مالحغا  يجعل رقابة ا
االهمية كخاصة اف كل مؤسدة تر ؾية اهميه لها تأثر  ق التعميسا  بيؽ السؤسدا  التر ؾيةتظبي

عمى السدتؾا التعميسي السقدـ الى ابشاء السجتسا ابتداء مؽ رياض االطفاؿ كمعاهد التقؾية 
 كانتهاًء بالسدارس . 

عميسية الحدؾمية بالعسل في السؤسدا  التر ؾية بخرؾص الدساح لمكؾادر الؾعيفية كالت     
االهمية بسؾافقة دكائرهؼ يثار تداؤؿ في هذا الردد كهؾ ما الفائدة الستحققة مؽ تذجيا كدعؼ 
انذاء مؤسدا  تر ؾية اهمية اذا كاف بعض كؾادرها مؽ السؾعفيؽ الحدؾمييؽ كخاصة مؽ اهداؼ 

هؾ االستفادة مؽ القظاع الخاص في تظؾير  ٖٕٔٓ( لدشة ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
، كهذا مؽ جانب ، كمؽ (ٔ)التعميؼ ك تأميؽ فرص عسل جديدة لمعامميؽ في مجاؿ التر ية كالتعميؼ

جانب اخر ما هؾ السانا مؽ استفادة السؤسدا  الحدؾمية مؽ كؾادرها التعميسية ك يامهؼ بتظؾير 

                                                           
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘اكال كثانيا كخامدا ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٔالسادة ) (ٔ)
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جاؿ اماـ الظاقا  الذبابية كاماـ الكؼ الهائل مؽ التعميؼ في هذ  السؤسدا  ك التالي فدح الس
 .الخريجيؽ في ايجاد فرصة عسل لهؼ في السؤسدا  التر ؾية االهمية 

 الفرع الثالث

 الرقابة على الجهانب السالية                      

لمسؤسدا  الحدؾمية في انباع حاجا  افراد  السؤسدا  االهمية نريػ اساس تعد     
السجتسا في مختمج السجاال  االجتسا ية كاالقترادية كالثقافية كالتعميسية كغيرها مؽ السجاال  
االخرا التي تسس حياة السجتسا كلغرض القياـ بسهامها  فهي تحتاج الى تسؾيل كمؽ مرادر 

خدمة التي تقدمها كالتبرعا  كالهبا  التي مؽ السدتفيديؽ مؽ ال تدتؾفيالتسؾيل االجؾر التي 
احد مدؾنا  العسمية االدارية تعسل عمى التأكد مؽ  بؾصفها، كالرقابة (ٔ)تقدـ اليها مؽ قبل الغير

اف السؤسدا  اك الجها  التي تخزا لمرقابة قد بانر  اعسالها كفق لسا هؾ مخظو له كمؽ 
هذ  االعساؿ الخاجعة لمرقابة هي االعساؿ التي لها عالقة بالجؾانب السالية كالرادرة مؽ هذ  

االدارية هؾ تحديؽ االداء كتقديؼ افزل الرقابة  غاية تالسؤسدا  كخاصة بعد اف اصبح
تحديد السدؤكلية القانؾنية كاالدارية كالسالية كذلػ مؽ  فزاًل عؽالخدما  كترحيح االخظاء 

 -:الرقابة بذلػ الى تدعى،  (ٕ)اجل تذخيص جؾانب التقرير التخاذ االجراءا  القانؾنية الالزمة

 ة قد تست كفق القانؾف ك رؾرة د يقة .التأكد مؽ البيانا  كالعسميا  كاالجراءا  السالي -ٔ
 التحقق مؽ صحة السعمؾما  كالتقارير السالية التي قدمت مؽ الجهة الخاجعة لمرقابة . -ٕ
مؽ كراءها السرمحة العامة  ترميالتأكد مؽ اف االعساؿ السالية التي قامت بها السؤسدة  -ٖ

 (ٖ)كليس السرمحة الخاصة برؾرة رئيدية.
كالدفاتر كالسدتشدا  التي تبيؽ الحالة السالية لمجهة الخاجعة التأكد مؽ صحة الدجال   -ٗ

 (ٔ)لمرقابة.

                                                           
 . ٕٜد. رجب   الديد الكحالكب ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
  -دراسة ميدانية  –جهاد     نرؼ ، اثر الرقابة السالية عمى استسرار التسؾيل لمسؤسدا  االهمية  (ٕ)

السؤسدا  االهمية في قظاع غزة ، رسالة ماجدتير ، قدمت الى كمية التجارة في الجامعة االسالمية في غزة ، 
 .  ٚٔك ص  ٗٔ، ص  ٕ٘ٓٓ

دراسة حالة )سمظة مشظقة  –كفعالية الرقابة السالية عمى ترنيد االنفاؽ ساجدة احسد عاطج حرارة ، اثر كفاءة  (ٖ)
جامعة الذرؽ االكسو ،  -العقبة االقترادية الخاصة ( ، رسالة ماجدتير قدمت الى كمية ادارة االعساؿ  

 . ٔٔ، ص  ٕٙٔٓ
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كسا بيشا سابقا بأف السؤسدا  التر ؾية االهمية تتقاجى اجرا مقابل الخدمة التعميسية        
، ك سا اف الجهة التي يحق لها الرقابة عمى هذ  السؤسدا  تعشى بؾجا (ٕ)السقدمة مؽ قبمها
تزؼ   سذبالعشاصر السادية كالبذرية لهذا السؤسدا  ك  مؾجا التشفيذ كتعشى ايزاً الخظو التر ؾية 

العشاصر البذرية كل مؽ الكؾادر االدارية كالتعميسية كالتالميذ في حيؽ تذسل الجؾانب السادية 
داؤال  بهذا ، كاستشادا لسا تقدـ تثار مجسؾعه مؽ الت(ٖ)االبشية كاالمؾاؿ كاالدكا  كالتجهيزا 

ما هي الجؾانب السالية التي يحق لؾزارة التر ية الرقابة عميها فيسا يخص  أتي؟كتتسثل بسا ي الردد
مؽ  تدتؾفىالسؤسدا  التر ؾية االهمية ؟ كهل يحق لؾزارة التر ية التدخل في تحديد االجر الذب 
هل تدتظيا قبل السؤسدا  التر ؾية االهمية مقابل الخدمة التعميسية التي تقدمها ؟ كالدؤاؿ االخر 

كزارة التر ية الزاـ السؤسدة التر ؾية االهمية بأف يدؾف اجر الكادر التعميسي كاالدارب مداكيا 
 لمراتب الذب يدتحقه اقرانهؼ في السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية ؟ 

لى التذريعا  التي لها عالقة بالتعميؼ االهمي في العراؽ كمقارنتها ما إك الرجؾع        
ف مؾقج السذرع السررب بخرؾص رقابة أ االردني كالسررب في هذا السجاؿ، نجدالتذريا 

( ٜٖٔاالدارة عمى الجؾانب السالية لمسؤسدا  التعميسية الخاصة انار في قانؾف التعميؼ رقؼ )
بذأف التعميؼ  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗالسعدؿ كفي قرار كزير التر ية كالتعميؼ رقؼ ) ٜٔٛٔلدشة 

 -الخاص الى ما يأتي :

مؽ نركط مشح الترخيص قدرة صاحب السدرسة الخاصة عمى الؾفاء بااللتزاما  السالية  -ٔ
 (ٗ)لمسدرسة.

 (٘)ال يجؾز تغيير الرسـؾ السدرسية السظمؾ ة اال بعد اخذ مؾافقة الجهة التي مشحت الترخيص. -ٕ
يسدؽ لمسحافظ اعادة تقؾيؼ السرركفا  السدرسية السفركجة عمى تالميذ السدارس الخاصة  -ٖ

 (ٙ)سعتسدة.ال

                                                                                                                                                                      
دراسة  –دا  الحدؾمية الهادب عبد هللا بالؿ حاج عمي ، اثر الرقابة السحاسبية عمى االداء السالي بالؾح (ٔ)

ميدانية عمى محمة نشدب ، رسالة ماجدتير ، قدمت الى كمية االقتراد كالتجارة كادارة االعساؿ في جامعة نشدب 
 .  ٜٔ، ص ٕٙٔٓ، الدؾداف ، 

 . ٘ٚٔكاكاف  اسساعيل كه ردب ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 .ٙٔد. طارؽ عبد الحسيد البدرب ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 السعدؿ .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٛ٘) السادة (ٗ)
 السعدؿ . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ ) ٔٙالسادة ) (٘)
 السعدؿ . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٗٙالسادة ) (ٙ)
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اجراء  –عمى السدارس الخاصة اال تفرض اب مرركفا  اك رسـؾ مالية اجافية )سحب ممج  -ٗ
 (ٔ)مقابال ( بخالؼ ما هؾ معتسد مؽ مرركفا  مؽ قبل االدارة التعميسية.

السدرسة الخاصة اداريا كماليا مؽ قبل السديرية التعميسية السخترة في حالة انقزاء  تدار -٘
 صاحبة السدرسة الخاصة . الذخرية االعتبارية

مؽ السسثل القانؾني لمسدرسة الخاصة  تحددبخرؾص اجؾر العامميؽ في السدارس الخاصة  -ٙ
دكف تدخل كزارة التر ية كالتعميؼ اك السديرية التعميسية السخترة اال انه يذترط في تحديد مؽ 

العسل كالتأميشا  هذا االجر اف يدؾف عادال كيتفق ما مدانة كاهسية مهشة التعميؼ كقانؾف 
 (ٕ)كالقرارا  السشغسة لهؼ.

ف تذتسل الالئحة الداخمية لمسدرسة الخاصة عمى رسؾـ الشذاط السدرسي كالسرركفا  أيجب  -ٚ
السدرسية كانتراكا  الخدمة مثل انتراؾ الديارة، ثسؽ الكتب، كمقابل التغذية كتحرل عمى 

فزاًل اقداط عدا ثسؽ الكتب كرسؾـ الشذاط فتحرل مؽ القدو االكؿ،  برؾرةهذ  السررفا  
 (ٖ)انه يجب اف تذتسل الالئحة عمى نغاـ االعفاء مؽ السرركفا  السدرسية. عؽ

عمى السدرسة الخاصة اف تسدػ الدفاتر كالدجال  السالية كتذسل دفاتر التحريل كسجل لقيد  -ٛ
 (ٗ)كااليرادا .السحرال  مؽ الستعمسيؽ كسجل اخر لمسرركفا  

ف تقؾـ بتقديؼ الحدابا  الختامية في مؾعد اقرا  ديدسبر مؽ كل عاـ أعمى السدرسة الخاصة  -ٜ
الى االدارة التعميسية السخترة كذلػ بعد اعتساد هذ  الحدابا  مؽ السسثل القانؾني 

 (٘)لمسدرسة.

السؾافقة رمت حال يجؾز لمسدرسة الخاصة اف تدتؾفي مؽ الستعمسيؽ رسؾـ غير تمػ التي -ٓٔ
عميها مؽ السديرية التعميسة السخترة كاف حرل ذلػ تمـز برد ما حرمت عميه مؽ زيادة كفي 

 (ٙ)السدرسة الخاصة تحت االنراؼ السالي كاالدارب. تؾجاحالة تكرار هذ  السخالفة 
                                                           

 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗرقؼ )هػ ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب /ٖٔالسادة ) (ٔ)
بذأف التعميؼ  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٔ/ٓ٘( كالسادة )ٕٔالسادة ) (ٕ)

 الخاص .
 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗد ، هػ ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ) /ٕٙالسادة ) (ٖ)
 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٕٛالسادة ) (ٗ)
 بذأف التعميؼ الخاص .  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗمؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ) (ٜٕالسادة ) (٘)

( مؽ نفس ٖٔلخاصة ، كالسادة )( مؽ نفس القرار اعال  فيسا يتعمق بإيرادا  السدرسة آٖيشغر كذلػ السؾاد )
 القرار اعال   فيسا يتعمق بالسعمؾما  السالية الي يجب اف تكتب في الالئحة الداخمية لمسدرسة .

بذأف التعميؼ الخاص كسا اف  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٕٖالسادة ) (ٙ)
 جب اتباعها في حالة عدـ تدديد االجؾر مؽ قبل الظمبة .السادة نفدها انارة الى االجراءا  التي ي
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ال يجؾز لمسدرسة الخاصة زيادة الرسؾـ السدرسية كالسرركفا  الدشؾية كرسؾـ الشذاط -ٔٔ
السدرسي اال بعد تقديؼ طمب الى لجشة نؤكف التعميؼ الخاص بالسديرية كالتي تردر قرارها 

نافذا اال  يعدخالؿ ثالثة انهر مؽ تاريخ تقديؼ الظمب السدتؾفي لمذركط كاف قرار المجشة ال 
مؽ مدير السديرية التعميسية كالمجشة السركزية لمتعميؼ الخاص بالؾزارة كاعتساد  مؽ  بعد اعتساد 

كزير التر ية كالتعميؼ عمسا بأف تقديؼ الظمب عمى هذ  الزيادة مذركط باال يقدـ اال مرة كاحدة 
كل خسس سشؾا  كاف يدؾف قد مزى عمى افتتاح السدرسة الخاصة اكثر مؽ خسس سشؾا  

يقدـ الظمب اال اذا حققت السدرسة خدائر اك كانت ندبة الر ح التي حققتها  عمى االقل كاال
 (ٔ)%.٘ٔاقل مؽ 

السعدؿ  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔتقدـ نجد اف قانؾف التعميؼ السررب رقؼ ) فزاًل عؽ ما       
قد انار الى " تتؾلى السديرية التعميسية السخترة االنراؼ عمى السدارس الخاصة مؽ كافة 

أنها نأف السدارس الرسسية، كسا تذرؼ عمى امتحانا  القبؾؿ كتعتسد نتائجها كتتؾلى الشؾاحي، ن
 .(ٕ)التفتيش السالي كاالدارب عميها "

نار الى الجؾانب التي تخزا لرقابة كزارة التر ية كالتعميؼ فيسا أكذلػ السذرع االردني        
 -كهي كاالتي : يخص االمؾر السالية الستعمقة بالسؤسدا  التعميسية الخاصة

ف الكتب السدرسية ال تعظى بالسجاف الى السدارس الخاصة كانسا تكؾف كفق اسعار تحددها أ -ٔ
 (ٖ)كزارة التر ية كالتعميؼ.

الرسؾـ السظمؾ ة لتأسيس السؤسدا  التعميسية الخاصة كيدؾف ذلػ بسؾجب نغاـ يردر  تحدد -ٕ
 في هذا الخرؾص .

ا  كيدؾف لكل فئة مشها حد اعمى للجؾر تقدؼ السؤسدا  التعميسية الخاصة الى فئ -ٖ
 كالرسـؾ التي تتقاجاها مؽ الستعمسيؽ .

                                                                                                                                                                      

( الخاصة بإيداع ايرادا  السدرسة الخاصة في احد البشؾؾ الحدؾمية اك مداتب البريد كالسادة ٖٖكيشغر السادة )
ة ( الخاصة بالرسـؾ التي تحرل عمها السدرسٖ٘( الستعمقة بثسؽ الكتب التي يتؼ تدميسها لمتالميذ ، كالسادة )ٖٗ)

 الخاصة مؽ كل تمسيذ مقابل امتحاف الشقل االكؿ .
 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة  ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ رقؼ )ٖٙالسادة ) (ٔ)

%( مؽ جسمة السحرل الفعمي ٘( مؽ نفس القرار فيسا يتعمق بتخريص ندبة )ٖٚيشغر ايزا السادة )
( فيسا ٖٛلسرركفا  التعميؼ السقررة عمى تالميذها لحاال  االعفاء الكمي اك الجزئي مؽ السرركفا  . كالسادة )

 يتعمق بسرركفا  السدرسة الخاصة 
 السعدؿ .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔرب رقؼ )( مؽ قانؾف التعميؼ السرٙٙالسادة ) (ٕ)
 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖل( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )/ٕٚالسادة ) (ٖ)
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 (ٔ)الحد االدنى لمركاتب التي يتقاجاها السعمسيؽ كيدؾف ذلػ كفق معايير معيشة. يحدد -ٗ
مؽ الذركط السظمؾ ة لسشح االجازة لمسؤسدة التعميسية الخاصة هي بياف ما يثبت مرادر  -٘

 (ٕ)تسؾيل هذ  السؤسدة.
تمـز السؤسدا  التعميسية الخاصة بأف تبـر عقدا خاصا كمؾحدا كمعتسدًا مؽ كزارة التر ية  -ٙ

كالتعميؼ كيؾقا مؽ قبمها كمؽ كلي امر الظالب عشد التدجيل كالذب يتزسؽ االجؾر 
ا كاف نؾعها اك اسسها الدراسية كال يحق لمسؤسدة اف تتقاجى اب مبالغ لؼ ترد بالعقد مهس

 .اك مقدارها
اثشاء العاـ الدراسي كال في بداية هذا  في ؾز لمسؤسدة التعميسية الخاصة زيادة الرسؾـال يج -ٚ

العاـ بسا يتجاكز معدؿ التزخؼ لمدشة الدابقة كاف يدؾف ذلػ كفق تعميسا  تردر مؽ 
 كزير التر ية كالتعميؼ .

بثال  انهر تمتـز السؤسدة التعميسية بتزكيد الؾزارة كقبل بدء عسمية تدجيل الظمبة كقبؾلهؼ  -ٛ
بالرسؾـ الدراسية مفرمة كالزيادة السقترحة كال يدتؾفى اب اجر اك رسؼ اك بدؿ اال بعد 

 (ٖ)اعالـ الؾزارة كاخذ مؾافقتها.
ال يجؾز لمسؤسدا  التعميسية الخاصة قبؾؿ التبرعا  كالهبا  كالسشح اذا كانت مؽ مردر  -ٜ

كادخاؿ اب تبرع اك هبة اك مشحة غير اردني اال بعد الحرؾؿ عمى مؾافقة مجمس الؾزراء 
 (ٗ)في سجالتها الرسسية.

ال يجؾز لمسؤسدة التعميسية الخاصة اف تدجل اب طالب قبل الحرؾؿ عمى السؾافقة -ٓٔ
السبدئية لمترخيص كاال تعرجت لمعقؾ ا  السشرؾص عميها كاسترداد السبالغ لؾلي امر 

 (٘)الظالب.
سررب كاالردني فيسا يخص الجؾانب السالية ف بيشا مؾقج كل مؽ السذرع الأك عد       

قانؾف كزارة التر ية العراقي رقؼ نجد  إذسشتظرؽ الى مؾقج السذرع العراقي في هذا الجانب، 

                                                           
 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٕٖالسادة ) (ٔ)
 ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔاالجشبية رقؼ )( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة ك ٖ/أ/ٖالسادة ) (ٕ)

 السعدؿ . 
( ٖٓٔأ ،  ل  ، ج ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية رقؼ ) /ٔٔالسادة ) (ٖ)

 السعدؿ . ٕ٘ٔٓلدشة 
( لدشة ٖٓٔهػ ، ك( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية رقؼ )/ٖٔالسادة ) (ٗ)

 لسعدؿ .ا ٕ٘ٔٓ
 ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية رقؼ )ٛٔالسادة ) (٘)

 السعدؿ .
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قد انار الى " تحدد الركجة كالسدرسة كالسعهد السشرؾص عميها في البشد  ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕ)
الدشؾية التي تدتؾفي مؽ االطفاؿ ( مؽ هذا القانؾف مقدار االجؾر ٖٓ)اكال ( مؽ السادة )

قد تشاكؿ بعض  ٖٕٔٓ( لدشة ٘، ك نجد اف نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )(ٔ)كالظالل "
 -بة كزارة التر ية كالتي تتسثل :الجؾانب السالية التي تخزا لرقا

التعميسية بياف قدرة السؤسديؽ عمى الؾفاء بااللتزاما  السالية الالزمة ألنذاء السؤسدة  -ٔ
  (ٕ)االهمية.

يقؾـ مجمس الؾزراء بتحديد االجؾر التي تدتؾفي مؽ السؤسدا  التر ؾية االهمية لغرض  -ٕ
 (ٖ)مشح االجازة كتجديدها.

احد مؾعفي السديرية العامة  يدمجعشد كجا السؤسدة التر ؾية تحت االنراؼ السؤقت  -ٖ
ارة هذ  السؤسدة مؽ الشؾاحي السالية لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي باف يدؾف مديرا كيقؾـ بإد

 (ٗ)كاالدارية كالتر ؾية كيقـؾ بدفا اجؾر العامميؽ حتى نهاية مدة االنراؼ السؤقت.
 (٘)السؤسدة التر ؾية االهمية اغالقا كميا في حالة اختالؿ الحالة السالية لها. تغمق -ٗ
  العيشية كالشقدية اال ال يجؾز لمسؤسدا  التر ؾية االهمية قبؾؿ الهبا  كالتبرعا  االعانا -٘

أـ الؾطشية  االنخاصأـ بعد مؾافقة كزارة التر ية ككفقا لمقانؾف سؾاء كاف مؽ السؤسدا  
   (ٙ)االجشبية.

يجب اف تؾفي السؤسدة التر ؾية االهمية بالتزاماتها السالية تجا  العامميؽ كالظمبة  -ٙ
اك قرار ادارب بالغمق السدجميؽ لديها عشدما تحل اك ترفى بدبب صدكر حدؼ قزائي با  

 (ٚ)الكمي مؽ كزير التر ية.

اك ألب جهة اخرا الحق في  العرا ية نه ال يؾجد لؾزارة التر يةأكاستشادا لسا تقدـ نجد ب       
فال يحق  مؽ ثسةك  انفاً تر ؾية االهمية باستثشاء ما ذكر الرقابة عمى الجؾانب السالية لمسؤسدا  ال

لها اف تردر امر الى هذ  السؤسدا  كتمزمها باستيفاء مبمغ محدد مؽ الظمبة كأجؾر مقابل 
الخدما  التي تقدمها كال يسدؽ لؾزارة التر ية التدخل في مقدار االجؾر التي تدفا لمكؾادر االدارية 

                                                           
 .ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕرابعا( مؽ قانؾف كزارة التر ية رقؼ )/ٖٓالسادة ) (ٔ)
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘ل ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/اكال/ٛ( كالسادة )ٗ/ل/ٖالسادة ) (ٕ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٙالسادة ) (ٖ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘ل( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ثالثا/ٖٕالسادة ) (ٗ)
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘قؼ )مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي ر  أ(/خامدا/ٖٕالسادة ) (٘)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٜٕالسادة ) (ٙ)
 .ٖٕٔٓ( لدشة ٘مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) (ٖٔالسادة ) (ٚ)
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ية الحدؾمية كهذا يعشي كالتعميسية كجعمها مداكية لمركاتب التي يتقاجاها اقرانهؼ بالسؤسدا  التر ؾ 
اف القانؾف قد اعظى الرالحيا  الؾاسعة ألصحال السؤسدا  التر ؾية االهمية بتحديد االجؾر 

قد يؤدب االمر مؽ بعض هذ  السؤسدا  الى استغالؿ حاجة اكلياء  مؽ ثسةالتي يرغبؾف فيها ك 
تي تدفا لمكؾادر التعميسية االمؾر في الر بة في تعميؼ ابشاءهؼ ، كعدـ كجؾد الرقابة عمى االجؾر ال

اقل مؽ  اً كاالدارية يجعل مؽ بعض هذ  السؤسدا  تدتغل السعمؼ الستعاقد معها كتسشحه اجر 
االستسرار بالعسل لديها مسا يؤدب ذلػ لمتأثير مؽ ثسة االجر الستفق عميه مقابل تجديد عقد  ك 

سدا  تر ؾية اهمية تعسل عمى عمى الجانب التعميسي السقدـ مؽ السعمؼ ك السقابل نجد اف هشاؾ مؤ 
ف أ، ك (ٔ)اختيار كؾادر تعميسية ذا  كفاءة عالية مقابل اجؾر تتشاسب ما خدماتهؼ كمجهؾداتهؼ

الدليل الذب يسدؽ االستشاد عميه بأنه ال يؾجد رقابة ادارية عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية مؽ 
" تتؾلى السديرية  ٖٕٔٓ( لدشة ٘ي رقؼ )الشاحية السالية ما نص عميه نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشب

العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي االنراؼ التر ؾب كاالدارب عمى السؤسدا  التعميسية االهمية 
، كلها تذديل لجاف فشية متخررة لالطالع عمى سير العسمية التعميسية كابشية هذ  السؤسدا  

انار  ك رؾرة صريحه الى الجؾانب الخاجعة فاف هذ  السادة قد  مؽ ثسة، ك (ٕ)كسجالتها "
                                                           

 . ٖعادؿ   الخذانشة ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 . ٖٕٔٓ ( لدشة٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٚالسادة ) (ٕ)
الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السدارس  ٕٗٔٓ( لدشة ٔأ  ( مؽ تعميسا  رقؼ ) /اكال /ٕٓيشغر السادة ) -

االهمية كاالجشبية  التي تشرت عمى )يدؾف لكل مدرسة اهمية مجمس ادارة كهيئة ادارية كهيئة تعميسية ككسا 
جؾر تحديد اال -ٕرسؼ الدياسة السالية  -ٔيأتي أ . مجمس االدارة ............. مهاـ مجمس االدارة 

 تحديد ركاتب السالؾ االدارب كالتدريدي كالعامميؽ في السدرسة ...............(. -ٖالدراسية 
الخاصة بسشح االجازة لتأسيس السعاهد االهمية التي نرت  ٕٗٔٓ( لدشة ٕ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٕٔالسادة ) -

الدارسيؽ كالستدر يؽ فيها كتعمؽ  عمى ) لمسعاهد االهمية كاالجشبية تحديد االجؾر الدراسية التي تدتؾفيها مؽ
 ذلػ في لؾحة خاصة (.

الخاصة بسشح االجازة لتأسيس رياض االطفاؿ االهمية كالتي  ٕٗٔٓ( لدشة ٖ( مؽ تعميسا  رقؼ )ٛٔالسادة ) -
ؾحة تشص ) لمرياض االهمية تحديد االجؾر التي تدتؾفيها مؽ االطفاؿ السدجميؽ فيها كيثبت ذلػ في ل

فيسا يخص االجؾر التي تدتؾفى مؽ الظالل مؽ قبل السؤسدا  التر ؾية . االمؾر( خاصة كتعمؽ ألكلياء
االهمية نجد اف بعض السحافغيؽ قد اصدركا اكامر الى هذ  السؤسدا  مؽ اجل تخفيض االجؾر الى ندبة 

في  ٖٕٕٗ% كذلػ بدبب جائحة كؾركنا كمؽ هذ  السحافغا  محافغة السثشى بدتابها ذب العدد ٓ٘
افظ البررة اال انه لؼ يتؼ تظبيق هذ  االكامر مؽ قبل هذ  السؤسدا  بأعتبار عدـ ككذلػ مح ٕٕٓٓ/٘/ٖٓ

صالحية السحافظ اك كزارة التر ية اك اب جهة اخرا التدخل في االجؾر التي تفرجها السؤسدا  التر ؾية 
بذؤكف هذ  االهمية كقد استشكر تجسا السؤسدا  التر ؾية االهمية هذ  االكامر كاعتبرها تدخل غير مدبؾؽ 

السؤسدا  كانار التجسا بأنه سيقاجي اماـ السحاكؼ اب جهة اك نخص يحاكؿ السس بحقؾؽ هذ  
السؤسدا  اك مخالفة هذا الشغاـ كلمسزيد حؾؿ هذا االستشكار يشغر نص االستشكار الرادر عؽ تجسا 
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نقص تذريعي يتظمب  يعددكف الجؾانب السالية كهذا  مؽ لمرقابة كهي الجؾانب االدارية كالتر ؾية
الحد تعديل نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي كاجافة فقر  فيه تتزسؽ  ياـ كزارة التر ية بتحديد 

الزاـ هذ   فزاًل عؽؾية االهمية مؽ الظمبة التي تتقاجها السؤسدا  التر  االعمى للجؾر
السؤسدا  بأف تسشح الستعاقد معها مؽ الكؾادر التعميسية كاالدارية اجرا يتداكا ما الراتب الذب 

اك عمى االقل مشح كزارة التر ية الرالحية في  يسشح ألقرانهؼ في السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية
تعديل اب  لمسؤسدا  التر ؾية االهميةكال يحق  الكؾادر  لهذ  يدفاتحديد الحد االدنى للجر الذب 

 بعد اخذ مؾافقة كزارة التر ية .مؽ االجؾر اعال  اال

فعالة رقابة بفرض ف السذرع االردني كاف مؾفقا أيرا الباحل  سابقاً ك االستشاد لسا ذكر       
بدل مؽ التذريا العراقي  فيسا يتعمق بالجؾانب السالية مقارنةعمى السؤسدا  التعميسية الخاصة 

، خاصة مؽ ناحية  يامه بتقديؼ السؤسدا  التر ؾية االهمية الى فئا  معيشة ، كلكل فئة كالسررب 
حد اعمى مؽ االجؾر التي يسدؽ اف تدتؾفى مؽ الستعمسيؽ، اذ ال يسدؽ لهذ  السؤسدا  اف 

عميسا  تردر مؽ كزير تتجاكز الحد السقرر مؽ االجؾر اك تقؾـ بزيادة هذ  االجؾر اال كفق ت
التر ية كالتعميؼ هذا مؽ جانب ، كمؽ جانب اخر الـز السذرع االردني السؤسدا  التر ؾية الخاصة 
بتحديد الحد االدنى للجؾر التي تدفا لمعامميؽ في هذ  السؤسدا  مشعًا الستغاللهؼ مؽ قبل 

 بعض هذ  السؤسدا  .

 
 
 

                                                                                                                                                                      

ا االلكتركني كالسشذؾر عمى السؾق ٕٕٓٓ/٘/ٜٕفي  ٕٕٓالسؤسدا  التر ؾية االهمية الرادر بالعدد 
https://www.almirbad.com/  باحاً ص ٓ٘:ٙالداعة  ٕٕٔٓ/ٕ/ٖٕتاريخ الزيارة يـؾ . 

https://www.almirbad.com/
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 الفرل الثاني
 وضسانات مذروعيتها السؤسدات التربهية االهليةالعقهبات السفروضة على 

الدكلة مجسؾعة مؽ السرافق العامة تقدـ نذاطا  مختمفة كمتشؾعة لمجسهؾر  تتزسؽ     
خدمية، كنتيجة لمتظؾر الحاصل كالعسل  أـاجتسا ية  أـسؾاء كانت هذ  الشذاطا  اقترادية 

كمؽ هذ  السجاال  مجاؿ  ،عمى انراؾ القظاع الخاص في مجاال  كانت تقدـ مؽ الدكلة فقو 
ظاع الخاص بتقديؼ الخدما  التعميسية لمجسهؾر مقابل اجؾر تحرل سسحت الدكؿ لمق إذالتعميؼ 

عميها نتيجة تقديؼ هذ  الخدما  كتكؾف خاجعة لرقابة االدارة، كلكي تدتظيا االدارة القياـ 
بالؾاجبا  السمقاة عمى عاتقها كمرا بة السؤسدا  التر ؾية االهمية كالعسل عمى عدـ انحرافها عؽ 

جمه ال بد مؽ االعتراؼ لإلدارة بسجسؾعة مؽ االمتيازا  تجا  هذ  انذأ  مؽ ا الغاية التي
السؤسدا  كمؽ هذ  االمتيازا  هؾ حق االدارة في فرض عقؾ ا  ادارية عمى السؤسدا  

، فكسا هؾ معركؼ اف االدارة لكي تقؾـ بسعا بة مشهاالتر ؾية االهمية في حالة كقؾع مخالفة 
معيشة تر و هذا الذخص باادارة فقد تكؾف هذ  الرابظة نخص معيؽ ال بد اف تكؾف هشاؾ رابظة 

رابظة تشغيسية اك رابظة تعاقدية، اال اف السذرع قد اكجد نؾع مؽ العقؾ ا  تفرجها االدارة عمى 
اال انها تفرجها االنخاص عمى الرغؼ مؽ عدـ كجؾد رابظة تشغيسية اك تعاقدية تر ظهؼ باادارة 

كهذ  العقؾ ا  هي لها،  الشذاط االساس بؾصفهالسجتسا  باالستشاد الى دكرها الزبظي في
 إذالعقؾ ا  االدارية كتفرجها االدارة لغرض الحفاظ عمى سير السرفق العاـ بانتغاـ كاطراد، 

اصبح العقال االدارب الذب تفرجه االدارة عمى االنخاص سؾاء كانؾا مؽ االنخاص الظبي ية 
السعشؾية طريقا بديال عؽ الدعؾا القزائية برؾرة عامة كالدعؾا الجزائية برؾرة خاصة أـ 

كخاصة في الدكؿ التي كجعت لمعقؾ ا  االدارية نغاما خاصا تحت مدسى ) قانؾف العقؾ ا  
االدارب العاـ (، كلمعقؾ ا  االدارية اهسية كبيرة كخاصة في البمداف الشامية كذلػ بدبب كثرة 

دارة في الحياة اليؾمية، كنتيجة لمسرالح السدتحدثة كخاصة تمػ الستعمقة بالجؾانب تدخال  اال
االقترادية كالسالية كالخدمية التي تكؾف عمى تساس مبانر ما االفراد كلغرض السحافغة عمى 

لى االعتراؼ إهذ  السرالح كعدـ انحرافها عؽ الغرض الذب كجد  مؽ اجمه فقد دفا السذرع 
نجد بعزها عقؾ ا  مالية كالسرادرة  إذمثل هذ  العقؾ ا  التي تشؾعت كتعدد  لإلدارة بفرض 

كالغرامة في حيؽ نجد البعض االخر نخرية كدحب الترخيص كالغمق كحغر الشذاط عمى اف 
نه كعمى الرغؼ مؽ اعتراؼ السذرع لإلدارة في أال إتفرض هذ  العقؾ ا  تحت رقابة القزاء، 

نه يجب اف تكؾف هذ  العقؾ ا  في اطار السذرك ية أال إخالج فرض عقؾ ا  ادارية عمى الس
الذدمية كالسؾجؾ ية كعدـ الخركج عؽ الزسانا  كالحقؾؽ الدستؾرية كالقانؾنية التي يجب 

 االلتزاـ بها كعدـ الخركج عشها عشد فرض هذ  العقؾ ا .
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فرجها عمى كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ ما هي العقؾ ا  االدارية التي يجؾز     
السؤسدا  التر ؾية االهمية ؟ كما هي الزسانا  الؾاجب مراعاتها كااللتزاـ بها عشد فرض هذ  

 العقؾ ا  ؟

في االكؿ سمظة  ندرسمبحثيؽ  عمىسيتؼ االجابة عمى هذا التداؤؿ بتقديؼ الفرل     
ا  مذرك ية االدارة في فرض العقؾ ا  عمى التعميؼ التر ؾب االهمي ، كالثاني سشخرره لزسان

 العقؾ ا  االدارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمي. 

 ولالسبحث ال                      
 دارة في فرض العقهبات االدارية على التعليم التربهي االهليإلسلطة ا

ف االدارة كهي في صدد مبانرتها ألنذظتها السختمفة تقؾـ بشؾعيؽ مؽ االعساؿ اعساؿ إ     
مادية كاعساؿ قانؾنية كاف مؽ بيؽ االعساؿ القانؾنية هي القرارا  االدارية التي تتخذها االدارة 

ة هؼ االمتيازا  السسشؾحة لها، كمؽ هذ  القرارا  هي قرارا  فرض العقؾ ا  االداريأ مؽ  تعدالتي 
عمى السخالفيؽ سؾاء كانؾا انخاصا طبيعييؽ اـ انخاص معشؾييؽ ك قد نسمت العقؾ ا  االدارية 

لى مختمج الجؾانب كالشذاطا  إكامتد   ،كالثقافية ،كاالجتسا ية ،مختمج السياديؽ االقترادية
ددها قد ح بعزهؼف أ إذكمشها مجاؿ التعميؼ، كهذ  العقؾ ا  تختمج مؽ دكلة الى اخرا  ،االدارية

كنغسها كاخزعها لشغاـ قانؾني معيؽ كمدتقل عؽ القؾانيؽ االخرا في حيؽ االخر لؼ يشغسها 
كجد  مثل هذ  العقؾ ا  متشاثرة بيؽ قؾانيؽ مختمفة تعالب حاال   إذبذدل نغاـ قانؾني مؾحد 

مظمبيؽ االكؿ  عمىمعيشة كمؽ هذ  الدكؿ العراؽ، كاستشادا لسا تقدـ سشقدؼ هذ  السبحل 
 الثاني ألنؾاع العقؾ ا  االدارية. في حيؽره لبياف ماهية العقؾ ا  االدارية سشخر

 ولالسطلب ال 
 ماهية العقهبات االدارية                   

عمى االنخاص الذيؽ ال تر ظهؼ بها رابظة  ف سمظة االدارة في فرض العقؾ ا إ      
في السحافغة عمى سير السرافق العامة كاستسرارها  االساس عسمهاك تعاقدية يشبا مؽ أتشغيسية 

في تقديؼ افزل الخدما  ألفراد السجتسا كذلػ انظالقا مؽ دكرها الزبظي في السجتسا كالعسل 
عمى السحافغة عمى السرالح كخاصة بعد التظؾرا  التي حرمت في السجتسا مؽ جؾانب عدة 

بالعقؾ ا  االدارية العامة كعميه سشقدؼ هذا  كسسيت هذ  العقؾ ا  سياسية كاقترادية كاجتسا ية،
 شدرسفرعيؽ الفرع االكؿ سشخرره لبياف مفهؾـ العقؾ ا  االدارية كخرائرها كس عمىالسظمب 

 في الفرع الثاني ذاتية العقؾ ة االدارية .
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 ولالفرع ال                               
 مفههم العقهبة االدارية وخرائرها                  

في مؤتسر فيشا الدادس عذر لعاـ  كذلػ   العقؾ ا  االدارية مشذ زمؽلقد نذأ       
لى التدابير ذا  الظابا الجزائي إنار أكالخاص بالجس ية الدكلية لقانؾف العقؾ ا  كالذب  ٜٜٛٔ

، (ٔ)كالرادرة عؽ سمظا  ادارية كلقد تشؾعت هذ  العقؾ ا  كتزاعفت مشذ نرج قرف تقريبا 
تؾقا هذ  العقؾ ا  بقرار ادارب فردب كهؾ ليس فيه اب تعدب عمى اختراص القزاء كاالدارة 

كذلػ ألنها في نهاية السظاؼ تخزا لرقابته كذلػ لتحديد مدا مذركعيتها  كالعقؾ ة االدارية 
كتسانيا ما طابعها الردعي ال تفرض اال اثرا اتياف مخالفة تحزرها القؾانيؽ كاالنغسة ك سا اف 

االدارية تفرض بقرار ادارب فانه يمـز لرحتها اف تتؾفر في هذا القرار كل مقؾما  العقؾ ا  
، كقد عهر هذا الشؾع مؽ العقؾ ا  بدبب (ٕ)صحة كمذرك ية القرار االدارب كاال تعرض لإللغاء

هذا الجزاء في  عساؿف يدؾف استأك  ،دعؾة الفقه الجشائي الى عدـ االسراؼ في الجزاء الجشائي
كعهر هشاؾ اتجاهيؽ في الدياسة الجشائية  ،د كقد تحؾلت هذ  الدعؾة الى دليل عسلاجيق الحدك 

فيسا يخص هذا االمر االتجا  االكؿ دعا الى الحد مؽ التجريؼ كيقرد به الغاء تجريؼ عسل معيؽ 
االعتراؼ بسذرك ية هذا العسل مؽ الشاحية القانؾنية كعدـ اخزاعه ألب نؾع مؽ انؾاع مؽ ثسة ك 

ما االتجا  االخر فقد ذهب الى الحد مؽ العقال كيقرد به رفا الرفة التجريسية عؽ أالعقال 
غير  دنه يعأال إيربح مذركعا بالشدبة لقانؾف العقؾ ا  مؽ الشاحية الجشائية  مؽ ثسةفعل معيؽ ك 

مذركع بالشدبة لقانؾف اخر كتفرض عميه عقؾ ا  اخرا غير العقؾ ا  الجشائية التي تسثل غالبا 
، كيتزح لشا مؽ هذ  الشغريا  انها تدعى الى التخفيال مؽ حدة (ٖ)ؾ ا  االدارية العامةبالعق

العقؾ ة الجشائية كذلػ عؽ طريق اتخاذ بدائل لها كخاصة ما يخص التررفا  التي ال ترل الى 
درجة كبيرة مؽ الخظؾرة كالجدامة عمى مرالح السجتسا كهذا يؤدب الى عدـ فائدة تدخل القانؾف 

ي كجركرة اتخاذ عقؾ ا  بديمة عؽ العقؾ ا  الجشائية كالتي تتسثل اساسا في العقؾ ا  الجشائ
هذ  العقؾ ا  باتباع اجراءا  معيشة  كتؾقاعقؾ ا  مالية  أـ االدارية سؾاء كانت مقيدة لمشذاط

                                                           
عاهرة الحد مؽ العقال ، دار الشهزة العر ية ، القاهرة  –د.   سامي الذؾا ، القانؾف االدارب الجزائي  (ٔ)

  . ٜٗ،بدكف سشة طبا ،  ص 
 –االزالة  -الؾقج –د. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، جسانا  مذرك ية العقؾ ا  االدارية العامة )الغرامة  (ٕ)

ك ٔٔ، ص  ٕٛٓٓرا  القانؾنية ، ، السركز القؾمي لإلصدا ٔالغمق االدارب ( ، ط –سحب كالغاء الترخيص 
ٕٔ . 

دراسة مقارنة ، بحل مشذؾر  –الجزاءا  االدارية العامة د. كساـ صبار العاني ك لبشى عدناف عبد االمير ،  (ٖ)
 .  ٛٔٔ، ص  ٜٕٔٓ،  ٕٖفي مجمة العمـؾ القانؾنية ، العدد 
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، كالتراؼ العقؾ ا  االدارية برفة العسؾـ دفا بعض نراح القانؾف (ٔ)نص عميها القانؾف 
لى الدعؾا الى استبداؿ العقؾ ة الجشائية بأخرا ادارية كخاصة تمػ السقررة لحساية االدارب ا

مرالح اجتسا ية التي ال تدتؾجب عقال جشائي كانسا تكفي لحسايتها اف يقرر السذرع جزاًء 
القانؾف الجشائي  عد، لهذا نذأ اتجا  حديل يحل عمى (ٕ)اداريا عمى مؽ يسس هذ  السرالح

اصبح  إذكليس الؾحيدة كذلػ لتؾفير الحساية الالزمة لمسرالح االجتسا ية الؾسيمة االخيرة 
االستعانة بالحل الجشائي متؾقج عمى عجز الحمؾؿ القانؾنية االخرا في مؾاجهة االفعاؿ غير 

نها أال إعمى الرغؼ مؽ تستعها بدمظة تقديرية   العقؾ ا كاالدارة في فرجها لهذ  ، (ٖ)سذركعة ال
لإللغاء مؽ قبل  اً حقيقية يجب اال تخرج عشها كاال تعرض قرارها كسا ذكرنا سابقمقيدة بقيؾد 

القزاء كخاصة اف القانؾف االدارب لؼ يأخذ بسبدأ نر ية السخالفا  اب انه لؼ يحررها مقدما 
كجعل لكل مخالفة عقؾ ة معيشة كانسا يترؾ ذلػ لإلدارة بذرط اف تفرض عمى السخالج عقؾ ة 

هذ  العقؾ ا  امتياز  تعد، ك (ٗ)دارية التي اجاز السذرع فرجها عمى السخالجمؽ العقؾ ا  اال
ف االلتزاـ بسبدأ السذرك ية يعشي ألإلدارة يقـؾ عمى اساس مذرك ية كسالمة القرارا  االدارية اب 

تحقيق الشفا العاـ كلكي  يرميكنذاطها لمقانؾف فشذاط الدكلة  جسيعها خزؾع تررفا  الدكلة
اعترؼ لها السذرع بسجسؾعة مؽ االمتيازا  في مؾاجهة  الغاية  ة مؽ تحقيق هذتتسدؽ االدار 

الستعامل معها كهذ  االمتيازا  تتدؼ بظابا الدمظة العامة التي بسقتزاها تدتظيا االدارة اصدار 
، بغض الشغر عؽ العالقة التي تر ظهؼ باادارة (٘)جد السخالفيؽ ةقرارا  متزسشة عقؾ ا  اداري

الجزاء االدارب يفرض عمى مؽ يخالج التزاـ معيؽ اب انه يفرض نتيجة خظأ ارتكبه  كذلػ الف
، كنؾد اانارة اف هشاؾ بعض الدكؿ قد افرد  نغاـ قانؾني (ٙ)نخص ما معشؾب اك طبيعي

مدتقل كمقشؽ لمعقؾ ا  االدارية كمؽ هذ  الدكؿ ايظاليا كالسانيا كالبرتغاؿ اال اف هذا ال يعشي بأف 
 ا  مقترر فرجها في هذ  الدكؿ بل يسدؽ لمدكؿ االخرا فرض مثل هذ  العقؾ ا  هذ  العقؾ 

                                                           
نديغة فيرل ، الرقابة عمى الجزاءا  االدارية العامة في الشغاـ القانؾني الجزائرب ، اطركحة دكتؾرا  مقدمة  (ٔ)

 .، ص ل ٕٔٔٓ في  جامعة   خيزر بددرة ، الجزائر ، قدؼ الحقؾؽ  –الى كمية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية 
، ص  ٜٜٙٔاميؽ مرظفى   ، الشغرية العامة لقانؾف العقؾ ا  االدارب ، دار الجامعة الجديدة ، مرر ،  (ٕ)

ٖٗٔ  . 
 ، ص أ . سابقنديغة فيرل ، السردر  (ٖ)
د. ميدؾف عمي عبد الهادب ك   عبد الكاعؼ عؾفي ، العقؾ ة االدارية لمسؾعج العاـ في القانؾف العراقي ،  (ٗ)

 .  ٖك ٕ، ص  ٜٕٔٓبحل مشذؾر في مجمة رسالة الحقؾؽ ، الدشة الحادية عذر ، العدد الثاني ، 
قدؼ  –مية الحقؾؽ كالعمـؾ الدياسية صؾالحية عساد ، الجزاءا  االدارية العامة ، رسالة ماجدتير مقدمة الى ك (٘)

 ، ص أ .  ٖٕٔٓاـ البؾاقي ،الجزائر ،  –القانؾف في جامعة العر ي بؽ مهيدب 
د. بمعرابي عبد الكريؼ ، الجزاء االدارب العقابي كبديل لمحد مؽ العقال ، بحل مشذؾر في مجمة القانؾف  (ٙ)

 .  ٜٓٔ، ص  ٕٙٔٓ،  ٔ، عدد  ٕكالعمـؾ الدياسية ، مجمد 
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 عمى الرغؼ مؽ عدـ كجؾد نغاـ قانؾني مدتقل لمعقؾ ا  االدارية مؽ هذ  الدكؿ فرندا كمرر
 العقؾ ا اسبق القؾانيؽ التي استعانت بشغاـ  دف القانؾف االلساني يعأ، عمسا ب(ٔ)كالعراؽ كاالردف

الجشائية التقميدية ككاف ذلػ بالقانؾف الذب يظمق عميه بالمغة  العقؾ ا االدارية كشغاـ بديل عؽ 
 ٜٜٗٔ" عاـ OWIGكؿ قانؾف لشغاـ " أصدر  إذ"   Ordnungswidrigkeeitenااللسانية " 

، (ٕ)كالذب اقترر تظبيقه عمى انتهاؾ بعض القؾاعد السشغسة لمجانب االقترادب في السانيا
ادا لسا تقدـ ال بد لشا مؽ بياف ما السقرؾد بالعقؾ ا  االدارية كما هي خرائرها التي كاستش

عؽ غيرها مؽ العقؾ ا  فعشد الرجؾع الى اغمب التذريعا  العر ية كمشها العراؽ كمرر تستاز بها 
انها اكتفت بتحديد  إذكاالردف نجد انها لؼ تتزسؽ تعريال جاما مانا لهذا الشؾع مؽ العقؾ ا  

البد لشا مؽ الرجؾع الى فقهاء  مؽ ثسةقدامها كانؾاعها كالشتائب القانؾنية التي تترتب عميها ك ا
ك دبب عدـ كجؾد نص تذريعي  ،(ٖ)القانؾف االدارب لمتعرؼ عمى السقرؾد بالعقؾ ا  االدارية

يرشج كيحدد كيعرؼ هذا الشؾع مؽ العقؾ ا  فقد عل مفهؾمها الى حد غير قرير مبهسا 
الشدبة لمفقه كالقزاء عمى حد سؾاء مسا دفا الفقه الى بذؿ جهؾد كبير  في بياف مفهـؾ كغامزا ب

بأنها " العقؾ ا   بعزهؼعرفها  إذ، (ٗ)هذا الشؾع مؽ العقؾ ا  فقد جاء الفقه بالعديد مؽ التعاريال
التي  ،العقؾ ا  ذا  الظابا الجشائي غير البدنية كغير الدالبة لمحرية اك ذا  الظابا االدارب 

ا االدارة بسشاسبة اقتراؼ سمؾؾ رفا عشه صفة التجريؼ الجشائي كاخزا لشغاـ قانؾني اخر تؾقعه
االخر  بعزهؼ، كعرفها (٘)كالقانؾف االدارب بإجراءا  ادارية كتحت سمظة رقابة القزاء االدارب "

االخر بأنها " قرارا  ادارية فردية ذا  طبيعة عقابية جزاء مخالفة التزاما  قانؾنية اك قرارا  
ادارية تؾقعها االدارة كدمظة عامة بسشاسبة مبانرتها لشذاطها في الذدل كاالجراءا  السقررة 

بأنها " ، عرفت ايزا (ٙ)قانؾنا غايتها جبو اداء االنذظة الفردية بسا يحقق السرمحة العامة "

                                                           
سؾرية ديش ، الجزاءا  االدارية العامة في غير مجالي العقؾد  كالتأديب كمدا دستؾريتها ، بحل مشذؾر في  (ٔ)

.  ككذلػ يشغر د.   سامي الذؾا  ٖٖٗ، ص  ٜٕٔٓ،  ٔ، عدد  ٓٔمجمة العمـؾ القانؾنية كالدياسية ، مجمد 
ؾؾ ، االساس القانؾني لمعقؾ ا  االدارية ، . كذلػ يشغر د.   عمي عبد الرجا عفم ٜٗ، مردر سابق ، ص 

 .ٜ، ص  ٕ٘ٔٓ،  ٖبحل مشذؾر في رسالة الحقؾؽ الدشة الدابعة ، عدد 
،  ٚٔقؾرارب مجدكل ،العقؾ ة االدارية كبديل لمعقؾ ة الجشائية ، بحل مشذؾر في دار السشغؾمة ، عدد  (ٕ)

 . ٕٗٔ، ص  ٖٕٔٓ
 –زائية عمى سمظة االدارة في فرض الجزاءا  عمى الستعاقد معها رنا   جعفر الهانسي ، الرقابة الق - (ٖ)

 . ٛٔ، ص  ٕٓٔٓ، مشذؾرا  الحمبي الحقؾ ية ، لبشاف ،  ٔدراسة مقارنة ، ط
 .  ٕٓٔد. كساـ صبار العاني ك لبشى عدناف عبد االمير ، مردر سابق ، ص (ٗ)
 .  ٜ  عمي عبد الرجا عفمؾؾ ، مردر سابق ، ص  (٘)
 .  ٕٔد. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مردر سابق ، ص  (ٙ)
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اجراء عقابي يردر عؽ االدارة تظبيقا لشص قانؾني اك الئحي دكف تدخل مؽ الدمظة القزائية 
 .(ٔ)كهذا االجراء يردر في ندل قرار ادارب فردب يعاقب السخالج اللتزاـ قانؾني "

ذا  خرائص عقابيه تؾقعها  يسدؽ كصج العقؾ ا  االدارية بأنها  جزاءا  لذلػك      
سمظة ادارية عامة عمى كل مؽ يخالج القؾانيؽ كاالنغسة كالتعميسا   ؾصفهااالدارة كذلػ ب

الخاصة ذا  الظبيعة الفشية كتكؾف هذ  العقؾ ا  اما ذا  طابا جشائي كالسرادرة كالغرامة اك 
رخرة السؤقت اك ذا  طابا ادارب كإيقاؼ الشذاط برؾرة مؤقته اك غمق السحل اك سحب ال

 أـ الدائؼ اك غيرها سؾاء كانت الدكلة تتبشى نغاـ قانؾف العقؾ ا  االدارب كسا في ايظاليا كالسانيا
 (ٕ)كفرندا. مرر كاالردف كالعراؽفي الدكؿ التي ال تتبشى مثل هذا الشغاـ بذدل مدتقل كسا في 

هؼ الخرائص أ لشا مؽ بياف مفهؾمها ال بد السقرؾد بالعقؾ ا  االدارية ك ك عد اف بيشا      
 -بها كتتثسل هذ  الخرائص بسا يمي : تستازالتي 
 : العقؾ ة االدارية جزاء تؾقعه سمظة ادارية اوال 

ف الجهة السخترة في فرض العقؾ ة االدارية عمى السخالج هي االدارة كلكي يدتدب إ    
نظاؽ امتيازا  الدمظة  الجزاء االدارب هذ  الرفة ال بد مؽ التأكد مؽ  اف ذلػ يدخل جسؽ

، كهذ  تعد مؽ السدائل الجؾهرية التي اكد عميها (ٖ)العامة التي تتستا بها االدارة مؽ عدمه
االدارية العامة كانار السجمس العقؾ ا  السجمس الدستؾرب الفرندي كهؾ بردد بحل دستؾرية 

ة الردع طالسا كاف ذلػ الدستؾرب الفرندي الى انه بإمداف السذرع اف يعهد ألب جهة ادارية سمظ
، كيترتب عمى ذلػ بأنه ال يذترط (ٗ)مقرر لها في نظاؽ ما تتستا به مؽ امتيازا  الدمظة العامة

يدتؾب ايقاع العقؾ ة  مؽ ثسةالعقؾ ة االدارية مؽ جهة ادارية مخترة اك مدتقمة ك  تفرضاف 
ف ألى إكنؾد االنارة  مؽ جها  مدتقمة خاصة أـاالدارية سؾاء كاف مؽ جها  ادارية تقميدية 

                                                           
سؾرية ديش ، الجزاءا  االدارية العامة في غير مجالي العقؾد كالتأديب كمدا دستؾريتها ، مردر سابق ،  (ٔ)

ٖٖٗ . 
تقمة اك كعرفت العقؾ ا  االدارية ايزا بأنها " تمػ الجزاءا  ذا  الخاصية العقابية التي تؾقعها سمظة ادارية مد

غير مدتقمة كهي بردد مسارستها بذدل عاـ لدمظتها العامة تجا  االفراد بغض الشغر عؽ هؾيتهؼ الؾعيفية 
 .ٕٕٚمرظفى   ، مردر سابق ، ص كذلػ كظريق اصمي لردع خرؽ بعض القؾانيؽ كلمؾائح " اميؽ 

الدارة كدمظة عامة في مسارسة كعرؼ الجزاء االدارب بأنه " اجراء عاـ كمجرد ذك طبيعة عقابية تختص به ا
 .  ٜٓٔاختراصاتها "  يشغر د. بمعرابي عبد الكريؼ ، مردر سابق ، ص 

 .  ٜ  عمي عبد الرجا عفمؾؾ ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 . ٓ٘نديغة فيرل ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 .  ٕٕٔد. كساـ صبار العاني ك لبشى عدناف عبد االمير ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
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الجزاء االدارب ال يرتبو عهؾر  تاريخيا  بالمجاف اك الهيئا  السدتقمة التي عهر  في مظما 
 (ٔ)الثسانيشيا  بل هي اقدـ مؽ ذلػ بدثير.

 : تترج العقؾ ة االدارية بالعسؾمية  ثانيا

االدارة برابظة ف يدؾف السعاقب يرتبو ما أال يذترط ال يقاع العقؾ ة االدارية العامة    
دخؾله جسؽ فئة معيشة كسا هؾ الحاؿ في العقؾ ا  التأديبية التي  أـمعيشة سؾاء كانت تعاقدية 

، كهذا يعشي بأف (ٕ)تذترط كجؾد رابظة كعيفية تر و السعاقب باادارة لتتسدؽ االدارة مؽ فرجها
الستعمق به اك يخالج العقؾ ا  االدارية تفرض مؽ االدارة عمى كل مؽ يخالج القرار االدارب 

ال يقترر ايقاع العقؾ ة االدارية عمى فئة معيشة مؽ  مؽ ثسةالشص القانؾني السخاطب به ك 
 (ٖ)السؾاطشيؽ.

 ثالثا: العقؾ ة االدارية جزاء ذك طبيعة رد ية 

غايتها العقال عمى التقرير في اداء كاجب ما كيتدؼ مؽ بأف تستاز العقؾ ا  االدارية     
، فالعقؾ ة (ٗ)الظابا الذخري كيرتكز ايقاع هذ  العقؾ ا  عمى االخظاء السشدؾ ةحيل السبدأ ب

 أـلقرار ادارب  أـاالدارية تفرض عمى كل سمؾؾ سؾاء كاف القياـ بفعل يسثل خرقا لشص قانؾني 
ف العبرة في الجزاء هي بؾقؾع اعتداء اك عدـ القياـ بالتزاـ عمى أ إذاالمتشاع عؽ فعل يقر  القانؾف 

،  كلمجزاء االدارب (٘)محة بمغت مؽ االهسية ما يدتؾجب لحسايتها أيا كانت هذ  السرمحةمر
نزعة رد ية كذلػ مؽ اجل جساف التزاـ االفراد بأحداـ القؾانيؽ كالقرارا  االدارية كاال ما الفائدة 

 بادئمؽ فرض العقال اذا لؼ يتستا بخاصية الردع كهذا يدتمـز خزؾع العقؾ ة االدارية الى الس
التي تخزا لها العقؾ ة الجشائية مؽ ناحية نخرية الجزاء كنرعيته كالتشاسب بيؽ السخالفة  ذاتها

ؽ السبادئ كقد انار السجمس الدستؾرب الفرندي  الى جركرة مكالعقؾ ة السفركجة كغيرها 
لعقؾ ا  ف هذ  السبادئ ال تتعمق فحدب باأاخزاع العقؾ ا  االدارية لتمػ السبادئ بقؾله "...... 

التي يحدؼ بها القزاء الجشائي كانسا يدتمـز تؾافرها بالشدبة لكل جزاء ذك طبيعة رد ية حتى لؾ 
  (ٙ)عهد السذرع بدمظة اتخاذ  الى جهة غير قزائية ".

                                                           
 . ٓ٘نديغة فيرل ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 . ٕٙعبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 . ٖٕٔد. كساـ صبار العاني  كلبشى عدناف عبد االمير ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 . ٖٗد.   سامي الذؾا ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
قؾد كالتأديب كمدا دستؾريتها ، مردر سابق ، سؾرية ديش ، الجزاءا  االدارية العامة في غير مجالي الع (٘)

 .ٖ٘ٗص 
 .  ٔ٘نديغة فيرل ، مردر سابق ، ص  (ٙ)
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العقؾ ا  االدارية بأنها ليدت ذا  طابا بدني كال مقيدة  فزاًل عسا ذكر سابقًا تستاز     
اف هذ  العقؾ ا  تخزا لسبدأ  فزاًل عؽعقؾ ا  كقائية اك مالية  لمحرية كهي غالبا ما تكؾف 

عؽ طريق تفؾيض تذريعي لمدمظة التشفيذية  أـ ةمبانر  برؾرةالذر ية الجزائية سؾاء كاف ذلػ 
اف العقؾ ا  االدارية تستاز بأنها خررت لسؾاجهة سمؾكيا  مجرمة تقا عمى مرالح حديثة ك 

 (ٔ)تظؾرا  السجتسا االجتسا ية كاالقترادية كالدياسية.ال تخدش الزسير العاـ اقتزتها 

 الفرع الثاني                                 
 ذاتية العقهبة االدارية                  

الى  تدعىاستشادا لمخرائص التي تستاز بها العقؾ ا  االدارية العامة  كلمغاية التي       
تحقيقها التي تتسثل  بالعسل عمى التؾافق بيؽ نذاط االفراد مؽ جهة كالسرمحة العامة مؽ جهة 
اخرا كهذا ما يددبها ذاتية خاصة كمدتقمة تسيزها عؽ غيرها مؽ العقؾ ا  كاالجراءا  سؾاء 

عقؾ ا  تعاقدية تؾقعها االدارة ما  أـ عقؾ ا  انزباطيةأـ هذ  العقؾ ا  جشائية  كانت
كاف لزاما عميشا اف نسيز بيؽ العقؾ ا  االدارية العامة ك يؽ كل مؽ العقؾ ة  لذلػ، ك (ٕ)ستعاقدال

                                                           
 . ٓٔد.   عمي عبد الرجا عفمؾؾ ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 .  ٙٔد. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مردر سابق ، ص  (ٕ)

لقد مر  العقؾ ا  االدارية العامة بسراحل مختمفة لالعتراؼ بدستؾريتها كذلػ لسا تذدمه مؽ مداس بسبدأ الفرل 
بيؽ الدمظا  كحقؾؽ كحريا  االفراد كقد اثار بذأنها جدؿ كبير حؾؿ مدا دستؾريتها كعرؼ السجمس الدستؾرب 

 ل بسا يمي الفرندي مؾاقج كتظؾرا  عمى مراحل متعا بة كهذ  السراحل تتسث
السرحمة االكلى : لؼ يعترؼ فيها بدستؾرية الجزاءا  االدارية العامة لتعارجها ما مبدأ الفرل بيؽ الدمظا  في 

بسشاسبة مشح قانؾف الرحافة كلجشة الذفافية سمظة تؾ يا الجزاءا  االدارية  ٜٗٛٔاكتؾ ر  ٔٔقرار  الرادر في 
ة التي تقدمها الدكلة في حاؿ مخالفة القانؾف كهذا ما اعتبر  كتتسثل في حرماف الرحج مؽ السداعدا  السالي

السجمس الدستؾرب خركجا عؽ مبدأ الفرل بيؽ الدمظا  تأسيدا عمى اف الرالحيا  السخؾلة لهذ  المجشة ذا  
 طبيعة قزائية .

ى عدد قميل السرحمة الثاني : اقر بذر ية الجزاءا  االدارية في حدكد معيشة بحيل اقترر نظاؽ الجزاءا  عم
مؽ السجاال  ففي السجاؿ الزريبي فاف لمدمظا  االدارية السخترة الحق في فرض غرامة جريبية مؽ اجل 
جساف استرداد الزريبة كيجؾز لها السعا بة عمى التأخير في دفا الزرائب اك السشاكرا  االحتيالية الرامية الى 

 التهرل مؽ الزرائب .
قة في فرندا امتد  الجزاءا  االدارية الى جسيا االنذظة االجتسا ية السرحمة الثالثة : في مرحمة الح

كاالقترادية كالسالية كفي مجاؿ الرحة كالزرائب كالثقافة كالشقل كالسركر ........  كلقد تظؾر معه مجمس 
قرار الدستؾرب الفرندي نحؾ عدـ تعارض الجزاءا  االدارية العامة ما احداـ الدستؾر في قرارا  عديدة مشها 

في قزية كزير الداخمية كاالمؽ العاـ كالحريا  السحمية جد  ٕٗٓٓجؾيمية  ٚمجمس الدكلة الفرندي الرادر في 
الديد ) بؽ قرك ( دليال عمى تستا الدمظة التشفيذية بأهمية تؾ يا الجزاءا  االدارية . يشغر سؾرية ديش ، 
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تسييز العقؾ ة  فزاًل عؽككذلػ بيشها ك يؽ العقؾ ا  التعاقدية  ،نزباطيةكالعقؾ ة اال ،الجشائية
 االدارية عؽ اجراءا  الزبو االدارب .

 التسييز بيؽ العقؾ ة االدارية كالعقؾ ة الجشائية  :اوالا 

ف ما يجسا بيؽ العقؾ ة االدارية العامة كالعقؾ ة الجشائية هي صفة العسؾـ اب اف العقؾ ة إ  
دكف انتراط كجؾد رابظة معيشة بيؽ السعاقب كالدكلة مؽ عمى اب نخص يخالج القانؾف  تفرض

صفة العسؾـ بعض نراح القانؾف االدارب الى الدعؾا كقد دفا التذابه بيؽ العقؾ تيؽ مؽ ناحية 
باستبداؿ العقؾ ة الجشائية بأخرا ادارية كخاصة تمػ السقررة لحساية مرالح اجتسا ية ال 

اف العقؾ تيؽ الجزائية كاالدارية تتذابهاف مؽ ناحية خزؾع ك ، (ٔ)تدتؾجب ايقاع جزاء جشائي عميها
اف ك از تؾ يا عقؾ ا  غير تمػ السحددة قانؾنا، كل مشهسا لسبدأ الذر ية الستزسؽ عدـ جؾ 

العقؾ تيؽ تخزعاف لسبدأ نخرية العقؾ ة الستزسؽ عدـ تقرير مدؤكلية نخص اال اذا كاف 
مؽ تذابه بيؽ  سابقاً ذكر  فزاًل عؽ ماك السخالفة أك مداهؼ في ارتكال الجريسة أمرتكب 

بالقانؾف مفترجة اب عدـ جؾاز االعتذار قريشة العمؼ  دالعقؾ تيؽ نؾد االنارة بأف في كالهسا تع
ال إ سابقاً ، كما ذلػ كعمى الرغؼ مؽ التذابه بيؽ العقؾ تيؽ مؽ ناحية فيسا ذكر (ٕ)بالجهل بالقانؾف 

ف كالهسا تختمج عؽ االخرا مؽ ناحية الجهة التي تفرض العقؾ ة ككذلػ خرائص كل مشها أ
كاالثار التي تترتب عميها ك سا انه سبق اف بيشا السقرؾد بالعقؾ ة االدارية العامة ك ياف 

 ليتزحخرائرها سشقترر هشا عمى بياف السقرؾد بالعقؾ ة الجشائية ك ياف خرائرها 
ف السقرؾد بالعقؾ ة الجشائية هي " جزاء جشائي مؤلؼ بحق مرتكب أ إذتيؽ ، االختالؼ بيؽ العقؾ 

الجريسة اك مؽ يداهؼ فيها يقرر  القانؾف كتفرجه السحدسة عمى الجاني بدبب جريسة ارتكبها 
  (ٖ)خالفا لشهي القانؾف عؽ ارتكابها اك امر  بعدـ ارتكابها كيدؽ متشاسبا ما الجريسة ".

 :يأتيلجشائية فهي تتسثل بسا ؾ ة ااما خرائص العق

هؼ خرائص العقؾ ا  الجشائية هي صدكرها مؽ سمظة قزائية مخترة فالعقؾ ة ال أ ف مؽ إ -ٔ
مؽ السبادئ االساسية لمعدالة  ديسدؽ فرجها عمى مرتكب الجريسة اال مؽ القزاء كهذا يع

                                                                                                                                                                      

 ٖٓ٘ك  ٜٖٗكمدا دستؾريتها ، مردر سابق ، ص  الجزاءا  االدارية العامة في غير مجالي العقؾد كالتأديب
 .  ٔٙالى ص ٕ٘. كلمسزيد حؾؿ تظؾر الجزاء االدارب يشغر د   سامي الذؾا ، مردر سابق ، ص 

 .  ٕٙٔقؾرارب مجدكل ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
ـؾ الدياسية  في سؾرية ديش ، الجزاءا  في قانؾف العقؾ ا  االدارب ، اطركحة دكتؾرا  ، كمية الحقؾؽ كالعم (ٕ)

 . ٓٙ، ص  ٜٕٔٓجامعة جياللي ليابس سيدب بم باس ، الجزائر ، 
، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا  ٔدراسة مقارنة ، ط –د. كامل الدعيد ، نرح االحداـ العامة في قانؾف العقؾ ا   (ٖ)

 .  ٘ٗٙ، ص  ٜٕٓٓ، عساف ، 
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صاحب ال بعد محاكسة عادلة تجرب اماـ القزاء إهذ  العقؾ ة  تفرضالجشائية ، كال 
مثؾؿ  داالختراص كفقا اجراءا  كقؾاعد مقررة في قانؾف اصؾؿ السحاكسا  الجزائية كيع

الستهؼ اماـ القزاء جسانة حقيقية كاساسية له كذلػ ألنه يتسدؽ مؽ الدفاع عؽ نفده كنرح 
 (ٔ)مالبدا  كعركؼ الجريسة ككذلػ مشاقذة ادلة االتهاـ.

لذب يتسثل باأللؼ الذب يريب السحدـؾ عميه في حق ف جؾهر العقؾ ة الجشائية هؾ االيالـ كاإ -ٕ
في نرفه كاعتبار  اك في حقؾقه كاف يدؾف هذا  أـفي بدنه  أـقانؾني له سؾاء كاف في ذمته 

  .انه ال يريب السحدـؾ عميه عرجا االيالـ مقرؾدا اب
ب عمى كل نخص يرتك تفرضالسداكاة في العقؾ ة الجشائية التي تعشي بأف العقؾ ة ذاتها  -ٖ

 مؽ ثسةف الشاس متداككف اماـ القانؾف كهؼ سؾاسية في الكرامة االندانية ك أ إذ نفدها الجريسة
يخزا الجسيا لمشص القانؾني الذب يحدد الجريسة كيحدد عقؾ تها كنؾد االنارة الى اف 

عمى كل مؽ ارتكب جريسة  نفدها  ةالعقؾ بالسداكاة هذ  ال تعشي بأف القاجي ممـز بأف يحدؼ 
ما عركؼ الجاني كمالبدا   تتالءـلقاجي مظمق الحرية في تقدير العقؾ ة التي معيشة فا

 (ٕ)الجريسة كمدا خظؾرة الجاني كدرجة مدؤكليته.
تخزا العقؾ ة الجشائية لسبدأ القانؾنية كالذب يعبر عشه بسبدأ قانؾنية العقؾ ا  ك يدتشد الى  -ٗ

ال جريسة كال عقؾ ة اال بشص " أك " مبدأ نر ية الجرائؼ كالعقؾ ا   السبدأ الذب يشص عمى "
" اك "مبدأ قانؾنية الجرائؼ كالعقؾ ا  " كاستشادا لهذا السبدأ ال يسدؽ فرض عقؾ ة جشائية 

 (ٖ)حددها السذرع عمى فعل اك امتشاع عؽ فعل لؼ يشص عميه القانؾف.

الجشائية كاستشادا لمس يار الذدمي تختمج عؽ  نجد اف العقؾ ة سابقاً كاستشادا لسا ذكر        
ف العقؾ ة الجشائية تفرض مؽ أنجد  إذالعقؾ ة االدارية مؽ ناحية الجهة التي تفرض العقؾ ة 

ف العقؾ ة الجشائية أ إذ، (ٗ)القزاء عمى خالؼ العقؾ ة االدارية التي تفرجها الدمظة االدارية
تفرض بردكر حدؼ قزائي اك امر جشائي عمى خالؼ العقؾ ة االدارية التي غالبا ما تكؾف 

                                                           
، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ،  ٔد.   عمي الدالؼ  ياد الحمبي ، نرح قانؾف العقؾ ا  القدؼ العاـ ، ط (ٔ)

 .ٖٕٙك ٖٕ٘، ص  ٕٛٓٓعساف ، 
 .ٖٕ٘، ص  نفدهي الدالؼ  ياد الحمبي ، مردر د.   عم (ٕ)
 ٔة الجشائية كالجزاء الجشائي ، طالسدؤكلي –د. عمي عبد القادر القهؾجي ، نرح قانؾف العقؾ ا  القدؼ العاـ  (ٖ)

. كيشغر ايزا د عمي حديؽ خمج  ٚٚٔك  ٘ٚٔ، ص  ٜٕٓٓلبشاف ،  –، مشذؾرا  الحمبي الحقؾ ية ، بيرك  
، دار نيبؾر لمظباعة كالشذر كالتؾزيا  ٔط السبادئ العامة في قانؾف العقؾ ا  ،ك د. سمظاف عبد القادر الذاكب ،

 .  ٖٓ، ص ٕٗٔٓ، العراؽ ، 
 .  ٓٔٔد. بمعرابي عبد الكريؼ ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
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،كاستشادا لمس يار السؾجؾعي الذب يتزسؽ م يار الزرر كالسرمحة السحسية  (ٔ)بقرار ادارب 
رتب عمى الفعل تكؾف العقؾ ة جشائية اذا كاف الزرر الست إذتختمج العقؾ ة الجشائية عؽ االدارية 

عقؾ ة ادارية  تفرضالسرتكب عمى حد كبير مؽ الجدامة ك العدس اذا كاف الزرر غير جديؼ 
ما مؽ ناحية م يار السرمحة السحسية فاذا كانت السرمحة غير أ ،هذا مؽ ناحية م يار الزرر

، (ٕ)العدسباساسية مؽ الشاحية االجتسا ية فتترتب عمى السخالفة السرتكبة عقؾ ة ادارية كالعدس 
اال اف هذا الس يار ال يسدؽ االخذ به برؾرة مظمقة  كخاصة فيسا يتعمق بجدامة الفعل حيل 
يؾجد في العقؾ ة الجزائية نغاـ تفريد العقؾ ة حدب جدامة الفعل كعركؼ الفاعل كمالبدا  

حد يسدؽ مى م يار كااستشادا لسا تقدـ يرا الباحل بأنه ال يسدؽ االستشاد عك لذلػ ، (ٖ)الجريسة
في بياف االختالؼ بيؽ العقؾ تيؽ الجشائية كاالدارية كانسا ال بد مؽ االستشاد عمى  االعتساد عميه

ف كل عقؾ ة تردر مؽ جهة فالعقؾ ة الجشائية أ إذكل مؽ الس يار الذدمي كالسؾجؾعي معا 
كمؽ تردر مؽ القزاء في حيؽ العقؾ ة االدارية تردر مؽ الدمظة االدارية  هذا مؽ جانب 

قل خظؾرة مؽ تمػ التي أجانب اخر اف العقؾ ة االدارية غالبا ما تفرض عمى افعاؿ كمخالفا  
اف كال العقؾ تيؽ تختمج مؽ ناحية االثر الذب تتركه عمى السعاقب ك تفرض عميها عقؾ ا  جشائية 

مشه اما  تحقيق الردع العاـ اب ردع السجـر كحساية السجتسال ترمياف العقؾ ة الجشائية  فزاًل عؽ
تحقيق السرمحة العامة كالحفاظ عمى سير السرفق العاـ بانتغاـ ل تدعىالعقؾ ا  االدارية فهي 

 (ٗ)كاطراد.
 كالعقدية  نزباطيةالدارية ك يؽ العقؾ تيؽ االالتسييز بيؽ العقؾ ة ا :ثانيا

عمى  تفرض مؽ ثسةف العقؾ ا  االدارية التي تفرض مؽ االدارة اما اف تكؾف عامة ك إ     
دكف اف تكؾف هشاؾ رابظة معيشة بيؽ االدارة مؽ كل نخص يخالج نرا قانؾنيا اك قرارا اداريا ك 

الفرؽ  درسسش لذلػكالسعاقب اك تفرض االدارة عقؾ ا  عمى انخاص تر ظها بهؼ رابظة خاصة ك 

                                                           
 . ٕٔد. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 . ٖ٘نديغة فيرل ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 . ٖٗٗ.عمي حديؽ خمج ك د سمظاف عبد القادر الذاكب ، مردر سابق ، ص د (ٖ)

السعشؾب في السخالفة كالستسثل باتجا  القرد اتياف هذ  كيرا البعض اف العقؾ ة االدارية ال تراعي الركؽ 
السخالفة ك التالي فاف السعاقب يدؾف قد حـر مؽ تقدير حدؽ الشية السعسؾؿ فيه في مجاؿ تؾ يا العقؾ ة الجشائية 

.   مسا يدئ لسركز  القانؾني كهذا ما يجعمه مداف دائسا ما داـ سمؾكه مدؾف لمركؽ السادب لمجريسة اك السخالفة
 .ٖٕيشغر د. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مردر سابق ، ص 

لمسزيد يشغر خالد السير ك ادريس قاسسي ، التذريا االدارب كالتديير التر ؾب ، نذر كتؾزيا دار االعتراـ ،  (ٗ)
 .  ٖٔٔ، ص  ٕٛٓٓالسغرل ،  –الدار البيزاء 
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 الفرؽ بيؽ سشدرسمؽ جهة كمؽ جهة اخرا  االنزباطية بيؽ العقؾ ة االدارية العامة كالعقؾ ة
 دارية العامة كالعقؾ ة العقدية .العقؾ ة اال

 نزباطيةؾ ة االدارية كالعقؾ ة االالتسييز بيؽ العق - أ

اجراء صادر مؽ قبل االدارة كيدؾف ذك طبيعة عقابية تردر   االنزباطيةالعقؾ ة  تعد    
ؾ ة سمظة عامة عمى السخالج مسؽ تر ظهؼ باادارة رابظة كعيفية ، اب اف العق بؾصفهااالدارة 

اال بسشاسبة خظأ كعيفي متعمق  تقامرتبظة ارتباطا كثيقا بالؾعيفة العامة كال  االنزباطية
هؾ الخظأ الؾعيفي الذب يرتكبه السؾعج  االنزباطية، كاف اساس السدؤكلية (ٔ)بالؾعيفة العامة

اذ بيشت  ،(ٕ)سمبيا أـكالذب يتسثل باألخالؿ بالؾاجبا  الؾعيفية سؾاء كاف هذا االخالؿ ايجابيا 
 ) االنزباطية( السحدسة االدارية العميا السررية في احد احدامها السقرؾد بالسخالفة التأديبية

قزت " الجريسة التأديبية مردها بؾجه عاـ الى  إذ ) انزباطية( التي تترتب عميها عقؾ ة تأديبية
عسل ايجابي اخالؿ السؾعج بؾاجبا  كعيفته كالخركج عمى مقتزياتها ك  بار  اخرا هي كل 

اك سمبي يقا مؽ السؾعج عشد مسارسته اعساؿ كعيفته اذا كاف ذلػ ال يتفق ككاجبا  كعيفته ، 
فالدبب في القرار التأديبي بؾجه عاـ هؾ اخالؿ العامل بؾاجبا  كعيفته اك اتيانه عساًل مؽ 

انسا مردها االعساؿ السحرمة عميه كاالفعاؿ السدؾنة لمذنب االدارب ليدت محددة حررًا كنؾعًا 
ف السحدسة أنجد  ك (ٖ)بؾجه عاـ الى االخالؿ بؾاجبا  الؾعيفة اك الخركج عمى مقتزياتها ".

قرارتها بأنه ) ال يجؾز معا بة السؾعج عمى فعل لؼ  االدارية العميا في العراؽ انارة في احد
السحدسة يذدل مخالفة انزباطية ( ككاف نص القرار كاالتي " لدا التدقيق كالسداكلة مؽ 

االدارية العميا كجد اف الظعؽ التسييزب مقدـ مؽ السعترجة كالسعترض عميه، ككاقعاف جسؽ 
السدة القانؾنية فقرر  قبؾلهسا ندال، كلؾقؾعهسا عمى مؾجؾع كاحد قرر تؾحيدهسا، كلدا عظج 
الشغر عمى الحدؼ السسيز كجد اف السعترجة تظعؽ بعقؾ ة ) التؾ يخ ( السفركجة عميها مؽ 

كطمبت الغاءها فقرر   ٕٙٔٓ/ٙ/ٖٓ( في ٔ٘ٔ٘لسعترض عميه بسؾجب االمر السرقؼ )ا
السحدسة في حدسها السسيز تخفيض العقؾ ة الى )لفت نغر ( للسبال التي استشد  عميها . 
كجد  السحدسة االدارية العميا اف العقؾ ة السفركجة عمى السعترجة بدعؾا تقريرها بعسمها 

                                                           
 . ٖٚٙق ، ص د. كساـ صبار العاني ، القزاء االدارب ، مردر ساب (ٔ)
دراسة تظبيقية عمى  –د.   ناصر   القظرب ، السدؤكلية الجشائية كالسدنية لمسعمؼ بيؽ الذريعة كالشغاـ  (ٕ)

دكر السعمؼ في تحقيق االمؽ كاالماف العمسي كالتر ؾب ، بحل مشذؾر في السجمة العر ية لمدراسا  االمشية 
 .  ٗٔ، ص  ٕٗٔٓ، الرياض ،  ٔٙ، عدد  ٖٔكالتدريب ، مجمد 

،  ٔدراسة مقارنة ،ط –يشغر محسؾد رمزاف   عمي سهؾاف ، السخالفة كالجزاء التأديبي كمبدأ السذرك ية  (ٖ)
 . ٖٗ، صٕٚٔٓالسركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، مرر ،
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دعؾ )ع .   . ج ( بؾجا انارة حجز دكف الرجؾع الى االجبارة كذلػ لتسذيتها طمب الس
كمعرفة فيسا اذا كاف له صمه قانؾنية اك مالكا لمعقار السؾجؾع انارة الحجز عميه كاف السؾعفة 
السذكؾرة انفا تذغل كعيفة مدير مديرية التدجيل العقارب في الكاعسية في كقت الحاد  . 

هامش السعترجة تزسؽ احالة السعاممة عمى السعاكف كلؼ  كجد  السحدسة االدارية العميا اف
تتزسؽ تؾجيه بؾجا نارة حجز اك تشفيذ الظمب انسا السقتزى اف يدقق السعاكف الظمب في 
جؾء االجبارة كالسدتشدا  االخرا كهؾ الذب يتحقق مؽ صحة الظمب . لذا ال تكؾف السعترجة 

قرر نقض الحدؼ السسيز كالغاء عقؾ ة التؾ يخ  قد ارتكبت مخالفة ادارية تدتؾجب العقؾ ة . لذا
 ٕٙٔٓ/ٙ/ٖٓ( في ٔ٘ٔ٘السفركجة عمى السعترجة )ص. ـ . ع ( بسؾجب االمر السرقؼ )

".......(ٔ) 

عميه كاستشادا لسا تقدـ كعمى الرغؼ مؽ التذابه بيؽ العقؾ تيؽ االدارية كالعقؾ ة      
هي االدارة فأف كالهسا يختمج عؽ االخرا االنزباطية مؽ ناحية صدكرهسا مؽ جهة كاحدة اال ك 

يذترط لفرض العقؾ ة االنزباطية كجؾد رابظة كعيفية بيؽ االدارة كالسعاقب عمى خالؼ  أذ
 (ٕ)العقؾ ا  االدارية التي ال يذترط لفرجها كجؾد مثل هذ  الرابظة.

 التسييز بيؽ العقؾ ة االدارية كالعقؾ ة العقدية -ل

عمى الستعاقد معها اذا ما اخل بالتزاماته تجا   تؾ يا عقؾ ا تستمػ االدارة سمظة      
االدارة كتفرض العقؾ ة عميه عشد تقرير  باب كجه مؽ الؾجؾ  سؾاء كاف ذلػ عؽ طريق امتشاع 

القياـ بتشفيذ العقد برؾرة غير أـ التعسد عمى تأخير تشفيذ ،  أـالستعاقد ما االدارة مؽ تشفيذ العقد 
ف هذ  أ إذدكف اخذ مؾافقة االدارة،  مؽ اك  ياـ الستعاقد بإحالؿ غير  بالتشفيذمرجية مؽ االدارة، 

الحاال  اذا كقعت فأف االدارة تقـؾ بفرض عقؾ ا  عمى الستعاقد معها، كهذ  العقؾ ا  تكؾف 
تقدؼ مؽ حيل مردرها الى عقؾ ا  لؼ يشص عميها العقد السبـر بيؽ االدارة  إذمتعددة كمتشؾعه 

، كالى عقؾ ا  (ٖ)عها اال اف السرمحة العامة هي التي اقتزت تؾ يا هذ  العقؾ ا كالستعاقد م
عقؾ ا   عمىعقدية اب تمػ التي يشص عميها العقد كتقدؼ هذ  العقؾ ا  مؽ ناحية السؾجؾع 

مالية كتذسل ) التعؾيض ، الغرامة التأخيرية ، مرادرة التأميشا  (، كعقؾ ا  غير مالية كتذسل 
عمى الزغو  (، عمسا بأف الفقه كالقزاء عمى الرغؼ مؽ اتفاقهؼ  شائية ، عقؾ ا عقؾ ا  الج) 

                                                           
في   ٕٚٔٓ /تسييز  –قزاء السؾعفيؽ  / ٖٛٔ/ٖٚٔ) الخاص بالدعؾا السرقسةقرار السحدسة االدارية العميا  (ٔ)

 (.ـ  ٕٚٔٓ/ٙ/٘ٔ
سؾرية ديش ، الجزاءا  االدارية العامة في غير مجالي العقؾد كالتأديب كمدا دستؾريتها ، مردر سابق ،  (ٕ)

 .  ٖٙٗص 
 . ٖٕكٕٕرنا   جعفر الهانسي ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
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عمى الستعاقد معها اال انهؼ اختمفؾا في بياف اساسها القانؾني  سمظة االدارة في تؾ يا عقؾ ا 
عمى مبدأ استسرارية السرفق العاـ بانتغاـ كاطراد في حيؽ ردها االخر عمى  بعزهؼحيل ردها 

العامة كالحقيقة ال يؾجد اختالؼ بيؽ الفكرتيؽ كؾف كالهسا يرب في تحقيق  اساس الدمظة
 (ٔ)السرمحة العامة الستزسشة السحافغة عمى سير السرفق العاـ الستعمق بالتعاقد بانتغاـ كاطراد.

مجسؾعة مؽ الخرائص كهي كلمعقؾ ة التي تفرجها االدارة عمى الستعاقد معها      
 -:كاالتي

 دكف المجؾء الى القزاء.مؽ ف هذ  العقؾ ا  تؾقعها االدارة عمى الستعاقد معها إ -ٔ
عمى االدارة عشد فرجها لهذ  العقؾ ا  اف تقـؾ بأعذار الستعاقد معها في الحاال  التي  -ٕ

 يؾجد فيها نص قانؾني صريح .
هذ   مؽ ناحية مالئسة أـتخزا هذ  العقؾ ا  لرقابة القزاء سؾاء مؽ ناحية السذرك ية  -ٖ

 العقؾ ا  ما السخالفة اك الفعل السرتكب .
الى حل  ترميالى العقال بالقدر الذب  تدعىاالدارة في فرجها لهذ  العقؾ ا  ال  -ٗ

الستعاقد معها الى تشفيذ التزاماته لمسحافغة عمى السرمحة العامة كجساف سير السرفق 
 (ٕ)العاـ.

مؽ ب نخص أعميه كاستشادا لسا تقدـ نجد اف العقؾ ا  االدارية العامة تفرض عمى      
دكف انتراط عالقة قانؾنية معيشه فهي تفرض لسجرد مخالفة القؾانيؽ كاالنغسة كالتعميسا  

، خالؼ العقؾ ا  التعاقدية التي ال تدتظيا (ٖ)كالقرارا  االدارية ذا  العالقة مؽ اب نخص
 عمى مؽ تر ظها به عالقة تعاقدية كذلػ  نتيجة اخالله بالتزاماته الشاتجة عؽ االدارة فرجها اال

 (ٗ)العقد.

 

                                                           
،  ٕٓٔٓاالردف ،  –كالتؾزيا ، عساف ، دار الثقافة لمشذر  ٔد. محسؾد خمج الجبؾرب ، العقؾد االدارية ، ط (ٔ)

 كما بعدها . ٖٓٔص 
كيشغر ايزا د. طارؽ سمظاف ، سمظة االدارة في تؾ يا الجزاءا  عمى الستعاقديؽ معها في العقؾد االدارية 

 . ٚٗٔ -ٖٗٔ، ص  ٕٓٔٓدراسة مقارنة ، دار الشهزة العر ية ، القاهرة ، –كجؾابظها 
ية العامة في غير مجالي العقؾد كالتأديب ، كمدا دستؾريتها ، مردر سابق ، سؾرية ديش ، الجزاءا  االدار  (ٕ)

 .ٖٚٗص 
د.   باهي ابؾ يؾنس ، الرقابة القزائية عمى نر ية الجزاءا  االدارية العامة ، دار الجامعة الجديدة لمشذر  (ٖ)

 .  ٕٚ، ص ٕٓٓٓكالتؾزيا ، مرر ، 
 .  ٕٓر سابق ، ص د. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مرد (ٗ)
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 التسييز بيؽ العقؾ ا  االدارية كاجراءا  الزبو االدارب  :ثالثا

ف الزبو بسعشا  العاـ يعشي  ياـ سمظة عامه بتحديد نذاط االفراد مؽ اجل تحقيق إ    
هي القاعدة  دحرا في الحدكد التي لؼ يذسمها التقييد فالحرية تعمرمحة عامة ما بقاء هذا الشذاط 

في المغة القانؾنية في فرندا في القرف الثامؽ  عسلكالتقييد هؾ االستثشاء كاف اصظالح الزبو است
، (ٔ)عذر بسعشى يذبه القانؾف فكاف يقاؿ دكلة مشغسة اب دكلة تحل القانؾف محل استبداد الحداـ

بسعشيؽ متبايشيؽ " احدهسا كعيفي كثانيهسا عزؾب، اف االصظالح  كيعرؼ الزبو االدارب 
الؾعيفي يقرد به الشذاط الذب تتؾال  الهيئا  االدارية مدتهدفة في ذلػ السحافغة عمى الشغاـ 
العاـ بعشاصر  الثالثة كهي اقرار االمؽ العاـ، كتؾفير الدديشة العامة، كصيانة الرحة العامة، 

يقرد به الدمظة التشفيذية مسثمة في هيئاتها االدارية كمؾعفيها الذيؽ اما االصظالح العزؾب ف
بأنه " مجسؾعة االنغسة كالقرارا  التي  بعزهؼ، كعرفه (ٕ)يزظمعؾف بسزاكلة هذا الشذاط " 

تحقيق اهداؼ الجساعة بالسحافغة عمى الشغاـ العاـ بعشاصر  االساسية االمؽ العاـ  يتظمبها
 (ٖ)كالرحة العامة كالدديشة العامة كاالخالؽ كالدال العامة ".

ف التسييز بيؽ العقؾ ا  االدارية كاجراءا  الزبو االدارب ليدت باألمر اليدير إ    
ج هذ  التدابير تؾصنفده إذ الزبو في الؾقت كخاصة اذا كاف االجراء يحسل جابو العقال ك 

ادارية كفي حاال  اخرا تؾصج بأنها تدابير جبو ادارب مثل سحب اجازة  مر  بأنها عقؾ ا 
شا ما هؾ القيادة عشد كقؾع جريسة مركر كسحبها عشد كقؾع مخالفة لذركطها، كالدؤاؿ الذب يثار ه

متخذ مؽ االدارة بانه عقؾ ة ادارية كليس  في معرفة اف تدبير معيؽ الس يار الذب يدتشد اليه
 تدابير جبو ادارب اك بالعدس ؟

االمر يتعمق بعقؾ ة ادارية اذا كاف  كعدعمى هذا الدؤاؿ  ف بعض الفقه قد اجالَ أنجد     
االجراء الستخذ عمى اثر خظأ مؽ صاحب الذأف ككاف غرض االدارة مؽ هذا االجراء هؾ العقال 

الستخذ مؽ االدارة هؾ لغرض الؾقاية كالسشا فاف االمر يتعمق بتدابير  ، اما اذا كاف االجراء
 (ٗ)الزبو االدارب.

                                                           
 . ٙ٘ٔ، ص  ٕٙٓٓد.   بدر حديؽ ، الؾسيو في القانؾف االدارب ، دار الفكر الجامعي ، االسدشدرية ،  (ٔ)
االردف  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٗ، اصدار  ٔد. هاني عمي الظهراكب ، القانؾف االدارب ، ط  (ٕ)
 . ٕٕٛ، ص  ٜٕٓٓ، 
االردف ،  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٕذنيبا  ، الؾجيز في القانؾف االدارب ، طد.   جساؿ ال (ٖ)

 . ٜٙٔ، ص  ٕٔٔٓ
دراسة مقارنة ، دار الفكر كالقانؾف لمشذر كالتؾزيا ، مرر ،  –د. غشاـ   غشاـ ، القانؾف االدارب الجشائي  (ٗ)

 . ٕٖ، ص  ٜٕٔٓ
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السحل القانؾني  فزاًل عؽفي حيؽ اف االخر استشد الى م يار مدة التدبير كمدلؾلها     
كؾف لمتدبير فسؽ ناحية مدة التدبير كمدتها  فاذا كانت السدة محددة كالتدبير مؾقتا اك نهائيا فهشا ن

اماـ عقؾ ا  ادارية، عمى خالؼ تدابير الزبو االدارب الذب ال يسدؽ في الؾاقا تحديد السدة 
غالبا الف اعادة الشغاـ العاـ الى كجعه ليدت محددة السدة سمفا، اما مؽ ناحية السحل القانؾني 

عمى  لمتدبير فسثال رفض مشح الترخيص ال يحسل طابا الجزاء ألنه ال يعاقب عمى تقرير سابق
 (ٔ)خالؼ سحب الترخيص الذب غالبا ما يشظؾب عمى جزاء ألنه غالبا يفرض بدبب التقرير.

عميه كاستشادا لسا تقدـ يرا الباحل اف م يار التسييز بيؽ العقؾ ا  االدارية ك يؽ تدابير     
الزبو االدارب تكسؽ في الغرض مؽ التدبير الستخذ كالحالة التي عمى اساسها اتخذ التدبير فاذا 
كاف الغرض مؽ االجراء هؾ العقال ككاف فرض هذا العقال عمى اساس الخظأ فهشا نكؾف اماـ 

ؾ ة ادارية، اما اذا كاف االجراء االدارب الستخذ يهدؼ الى حفظ الشغاـ العاـ بعشاصر  التي عق
 سبق ذكرها ككانت غاية هذا االجراء كقائية كليدت عقابية هشا نكؾف اماـ تدابير جبو ادارب . 

 السطلب الثاني
 أنهاع العقهبات االدارية

تشقدؼ العقؾ ا  االدارية الى اقداـ كانؾاع مختمفة باالستشاد الى االساس الذب تقؾـ عميه فهي 
قد تكؾف عقؾ ا  اصمية اك تب ية اك عقؾ ا  تكسيمية كقد تكؾف عقؾ ا  نخرية كالغرامة 
االدارية اك قد تكؾف عقؾ ا  عيشية كدحب الترخيص، كقد تكؾف عقؾ ا  مالية تفرجها االدارة 

لسخالج لمقؾانيؽ كاالنغسة كذلػ لردعه اك قد تكؾف عقؾ ا  غير مالية كؾقج السؤسدة اك عمى ا
ف السؤسدا  التر ؾية االهمية خاجعة لرقابة االدارة كتمتـز بالقؾانيؽ أالسشذأة كغمقها ، كعميه ك سا 

 كاالنغسة التي تخص نذاطها، يثار تداؤؿ في هذا الردد ماهي العقؾ ا  االدارية السفركجة
عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية في حالة مخالفتها لمقؾانيؽ كاالنغسة كالتعميسا  سؾاء كقعت هذ  
السخالفة مؽ قبل العامميؽ لدا هذ  السؤسدا  اك مؽ قبل السؤسدة ذاتها عشد مسارستها لشذاطها 
 ؟ لإلجابة عمى هذا التداؤؿ سشقدؼ هذا السظمب الى فرعيؽ االكؿ سشخرره الى العقؾ ا 
االدارية السفركجة عمى الهيئا  االدارية كالتعميسية، كالثاني الى العقؾ ا  االدارية السفركجة 

 عمى نذاط السؤسدة التر ؾية االهمية .

 

 
                                                           

 .  ٓٔٔك ٜٓٔق ، ص د.   سامي الذؾا ، مردر ساب (ٔ)



 

 

128 

 ولالفرع ال 
 التعليسيةالسفروضة على الهيئات االدارية و العقهبات االدارية 

نجد اف  إذف لمتذريعا  كالقؾانيؽ سمظة قانؾنية تجا  االفراد التي تستاز برفة القهر إ     
كل السشغسا  كالهيئا  كالسؤسدا  بسا فيها السدارس كالسؤسدا  التعميسية االخرا هي تعتسد 

تعتسد عمى  جسيعها االنغسة التعميسيةف أ ذإفي كجؾدها عمى اسس دستؾرية كقانؾنية كتذري ية، 
لقانؾف فحزؾر الظمبة الى السدرسة هؾ بحدؼ القانؾف ك ياـ كل فرد مؽ افراد السؤسدة سمظة ا

التر ؾية بعسمه هؾ باالستشاد الى القانؾف كذلػ بالشدبة لمجؾانب االخرا بسا فيها مدائمة الكؾادر 
، كاف كثيرا ما يقاس نجاح الفرد في عسل ما بسدتؾا (ٔ)االدارية كالتعميسية فهي تخزا  لمقانؾف 

حجؼ تفؾقه في خمق تكامل كتفاعل بيؽ كاقا عسمه كمقؾما   فزاًل عؽتكؾيشه السهشي كالثقافي 
تكؾيشه اثشاء مسارسة السهاـ السمقاة عمى عاتقه، كلقد اصبح مؽ الزركرب عمى العامل في 

دؾف له دراية كافية بأهؼ السبادئ القانؾنية كاف ادارب اف ي أـالسجاؿ التعميسي سؾاء كاف معمؼ 
عركؼ  رؾرة صحيحة كالقياـ بدل ما تتظمبهيتستا بالثقافة االدارية التي تسدشه مؽ التررؼ ب

، عمسا بأنه يقرد بالسعمؼ " كل نخص (ٕ)السشظق االدارب  العسل في اطار القانؾف كما يقتزيه
عميؼ كالعشرر السؾجؾعي كهؾ الرقابة بعد ذلػ اجتسا له عشرراف هسا العشرر السعشؾب كهؾ الت

يدتؾب اف يدؾف معمسا بالسدارس االبتدائية اك الستؾسظة اك الثانؾية بالتعميؼ العاـ الحدؾمي اك 
الخاص بالتعميؼ الفشي الرشاعي كالتجارب كالزراعي اك الرحي اك في مدارس التسريض اك 

ؾف مدارس عادية اك داخمية اك مدنية اك مدارس البريد اك مدارس السداحة كسا يدتؾب اف تك
عددرية فميس هشاؾ عبرة بعدد التالميذ فالسعمؼ هؾ كل مؽ يقدـ لتالميذ مؽ االطفاؿ اك الربياف 
تعميسا فكريا اك ذهشيا اك اخال يا اك بدنيا مدنيا اك عددريا كيمتـز برقابتهؼ خالؿ فترة التعميؼ الذب 

، كيقرد باألداء االدارب لمكؾادر االدارية في السؤسدا  (ٖ)يتؼ كفقا للنغسة السقررة قانؾنا "
التر ؾية  " هؾ جهد يبذله السدير أك العامل السختص ، كيتحدد بإطار السهاـ كالسدؤكليا  السؾكمة 

إنجاز مسيز يحقق  ك سدتؾا  ،هادفة سة لهذ  السهاـ  ك ظريقةإليه كفي حدكد المؾائح السشغ
السهاـ كالسدؤكليا ، بسعشي أف األداء اادارب ليس مجرد  تشفيذ  األهداؼ السرجؾة مؽ تشفيذ هذ 

مدير السدرسة لسهامه كأدكار  بظريقة ركتيشية، كسنسا تشفيذها بظريقة فاعمة كناجحة كمتكاممة ما 
                                                           

 . ٗٙٔد. طارؽ عبد الحسيد البدرب ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
فارسي ي يش ، السدؤكلية السدنية لمسعمؼ في القانؾف السغر ي كالسقارف ، البديا لمشذر ، بدكف مداف طبا ،  (ٕ)

 .  ٚبدكف سشة طبا ، ص 
،  ٕ٘ٔٓدراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، مرر ،  –القانؾنية لمسعمؼ  د. جابر فهسي عسراف ، السدؤلية (ٖ)

 .  ٕٓٔص 
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ف أك  (ٔ)الجسيا لتحقق األهداؼ السرسؾمة لمعسل، كصؾاًل إلي جؾدة العسل في البيئة التعميسية ".
يخزعؾف لسشهاج  إذالتعميؼ نأنهؼ نأف ذكب السهؽ االخرا السهتسة باانداف  العامميؽ في مجاؿ

عسل معيؽ كااللتزاـ بأساليب معيشة في التعامل كااللتزاـ في القؾانيؽ كاالنغسة كالتعميسا  سؾاء 
في تعاممهؼ ما مؽ يخزعؾف لهؼ مؽ التالميذ  أـفي تعاممهؼ ما الجهة التي يخزعؾف لها 

ف كقؾع السخالفة مؽ اب مشهؼ سيعرجهؼ الى السدؤكلية القانؾنية التي قد تشتهي كالظمبة كعميه فأ
نجد اف لإلدارة سمظة عمسية تجا  السؤسدا  التر ؾية كمشها  أذ، (ٕ)بفرض عقؾ ا  عميهؼ

السؤسدا  التر ؾية االهمية كتدتسد االدارة سمظتها هذ  مؽ اسرار السعرفة كمدؾناتها كلهذ  
الدمظة اهسيتها في جؾانب عديدة مشها ما يتعمق باادارة التعميسية كاعداد السعمسيؽ ككجا البرامب 

اف  إذجؾانب فشية اخرا ذا  عالقة بهذ  الدمظة  فزاًل عؽكتظؾيرها التعميسية ككجا السشاهب 
االدارة كالعسل االدارب كمسا بشي عمى سمظة السعرفة كمسا كانت هذ  الدمظة هاديا لمعسل كهي 

، كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في (ٖ) غاياتهااقرل الى الفاعمية كالسؾجؾ ية في تحقيق رسالتها ك 
هي العقؾ ا  االدارية التي يسدؽ فرجها عمى الكؾادر االدارية كالتعميسية في  هذا الردد كهؾ ما

عمى الكؾادر االدارية كالتعميسية  تفرضالسؤسدا  التر ؾية االهمية ؟ كهل هي مذابه لتمػ التي 
في السؤسدا  التر ؾية الحدؾمية ؟ كمؽ هي الجهة التي تتؾلى فرض هذ  العقؾ ا  هل هي 

 دة التر ؾية االهمية ؟ كما هي االثار السترتبة عمى فرض العقؾ ا  االدارية ؟االدارة اـ السؤس

قبل االجابة عمى هذ  التداؤال  ال بد لشا مؽ بياف طبيعة العالقة التي تر و الكؾادر       
اف  مؽ ثسةاالدارية كالتعميسية بالسؤسدة التر ؾية االهمية هل هي عالقة عامل براحب العسل ك 

ـ بيؽ الظرفيؽ هؾ عقد عسل كيخزا لقانؾف العسل اـ انه عقد اخر مؽ العقؾد السذابه العقد السبر 
 لعقد العسل .

                                                           
 –ماجد بؽ جساح بؽ حامد العامدب ، مدتؾا االداء االدارب لدا مديرب السدارس السظبقة لبرنامب تظؾير  (ٔ)

 ية في جامعة اـ القرا مديشة الظائج مؽ كجهة نغر السذرفيؽ كالسعمسيؽ ، رسالة ماجدتير مقدمة الى كمية التر 
 . ٘ٔ، ص ٕ٘ٔٓ، الدعؾدية ، 

، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا  ٔدراسة مقارنة ، ط –د. جميل حدؽ بذا  الداعدب ، مدؤكلية السعمؼ السدنية  (ٕ)
 .  ٖٔ، ص  ٕٗٓٓ، عساف ، 

عة السخالفة لؾاجب حيل اف السقرؾد بالسدؤكلية قانؾنا ) هؾ التزاـ الذخص بتحسل نتائب تررفاته غير السذرك 
نرعي اك قانؾني اك اخالقي ( يشغر د فراس عبد الرزاؽ حسزة ك سارة قاسؼ مؾا  ، مدؤكلية العامل عؽ افذاء 

 . ٖ٘ٔ، ص  ٕٕٓٓ، السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، مرر ،  ٔاالسرار السهشية ، ط
 . ٗٙٔد. طارؽ عبد الحسيد البدرب ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
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بالرجؾع لقانؾف العسل نجد انه عرؼ العامل بأنه " كل نخص طبيعي سؾاء كاف ذكرا اـ     
انثى يعسل بتؾجيه كانراؼ صاحب عسل كتحت ادارته سؾاء كاف يعسل بعقد مدتؾل اـ نفؾب، 

ـ جسشي، اك عمى سبيل التدريب اك االختبار اك يقؾـ بعسل فكرب اك بدني لقاء اجر أيا صريح ا
 (ٔ)كاف نؾعه بسؾجب هذا القانؾف ".

كعرؼ صاحب العسل " كل نخص طبيعي اك معشؾب يدتخدـ عامال اك اكثر لقاء اجر     
شيا، نفؾيا اك ، كعرؼ عقد العسل بأنه " اب اتفاؽ سؾاء كاف صريحا اـ جس(ٕ)ايا كاف نؾعه "

تحريريا يقؾـ بسؾجبه العامل بالعسل اك تقديؼ خدمه تحت ادارة كانراؼ صاحب العسل لقاء اجر 
عرؼ القانؾف السدني العراقي إذ يز عقد العسل عؽ عقد الؾكالة ، كهذا ما يس(ٖ)ايا كاف نؾعه " 

،اكرد الفقه عدة (ٗ)عقد الؾكالة " عقد يقيؼ به نخص غير  مقاـ نفده في تررؼ جائز معمؾـ " 
نجد اف  إذالس يار االكثر قبؾال  دم يار التب ية القانؾنية يعاف معايير لمتسيز بيؽ العقديؽ اال 

كتؾجيه كرقابة صاحب  ةالسذرع العراقي مثال انترط في عقد العسل اف يدؾف العسل تحت ادار 
ر درجه التب ية بيؽ عقد العسل كلؼ يؾرد مثل هذا الذرط في عقد الؾكالة، ما االخذ بشغر االعتبا

ب العسل ككذلػ بؾجا جهد  تحت تررؼ صاح نجد اف العامل ممـز إذعقد العسل الؾكالة ك 
نجد اف الؾكيل يمتـز بحدكد ككالته فقو كيبقى متستعا بقدر كبير مؽ  في حيؽاطاعة اكامر  

عرفه القانؾف  اف عقد العسل يختمج عؽ عقد السقاكلة الذبك  (٘)االستقالؿ كالحرية في تشفيذها.
السدني " عقد به يتعهد احد الظرفيؽ اف يرشا نيئًا اك يؤدب عسال لقاء اجر يتعهد به الظرؼ 

لعقديؽ هؾ م يار التب ية ، كاف الس يار الذب يسدؽ االستشاد عميه في التسييز بيؽ ا(ٙ)االخر "
ر يؤديه الذخص عشرر جؾهريا فإذا كاف العسل السأجؾ  تعداف التب ية في عقد العسل  إذايزا 

كهؾ تابعا لراحب العسل فهشا نكؾف اماـ عقد عسل اما اذا كاف مؽ يقدـ العسل السأجؾر متستعا 
اذ اف م يار التب ية اخذ به كل مؽ القانؾف العراقي  عقد مقاكلة ـبشؾع مؽ االستقالؿ نكؾف اما

ذ نرت السادة كالسررب اذ نجد اف القانؾف السدني العراقي قد اخذ بهذا الس يار صراحة ا
( مشه عمى انه " يتسيز عقد العسل عؽ عقد السقاكلة بأف في االكؿ دكف الثاني حقًا لرل ٕ/ٜٓٓ)

                                                           
 .  ٕ٘ٔٓلدشة  ٖٚسادسا ( مؽ قانؾف العسل العراقي الشافذ رقؼ /ٔالسادة ) (ٔ)
 . ٕ٘ٔٓلدشة  ٖٚثامشا( مؽ قانؾف العسل العراقي الشافذ رقؼ /ٔالسادة ) (ٕ)
 . ٕ٘ٔٓلدشة  ٖٚتاسعا ( مؽ قانؾف العسل العراقي الشافذ رقؼ  /ٔالسادة ) (ٖ)
 السعدؿ .  ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗ( مؽ القانؾف السدني العراقي رقؼ )ٕٜٚالسادة ) (ٗ)
،  ٕٛٔٓ، دار الدشهؾرب ، بيرك  ،  ٕ٘ٔٓلدشة  ٖٚد. عساد حدؽ سمساف ، نرح قانؾف العسل الجديد رقؼ  (٘)

 .  ٗٓٔك  ٖٓٔص 
 .  ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗ( مؽ القانؾف السدني العراقي رقؼ )ٗٙٛالسادة ) (ٙ)
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  (ٔ).العسل في ادارة جهؾد العامل كتؾجيهها اثشاء  يامه بالعسل اك عمى االقل في االنراؼ عميه" 
السذاركة كيختمج عقد الذركة اف عقد العسل يختمج عؽ عقد الذركة الذب يقؾـ اساسا عمى نية ك 

ريػ بالذركة كغير  لى كجؾد رابظة تب ية بيؽ الذأف عقد الذركة ال يؤدب أؾ عؽ عقد العسل ه
ف االصل هي السداكاة أ إذا لرقابة كانراؼ باقي الذركاء ف الذريػ ال يخزأ إذمؽ الذركاء 

بالعسل ك يؽ صاحب العسل كاف  ك التالي فاف تؾافر عشرر التب ية القانؾنية بيؽ بيؽ القائؼ بيشهؼ
العقد عقد عسل كال يغير مؽ ذلػ اتفاؽ اتفاؽ الستعاقديؽ عمى حرؾؿ العامل عمى ندبة مؽ 

عميه كاستشادا لسا تقدـ  (ٕ).االر اح اك االيرادا  أذ اف السقابل ال اثر له في تكييال العقد
العقد السبـر بيؽ السؤسدا   ما يتسيز به عقد العسل عؽ غير  مؽ العقؾد ندتشتب بأف ك أستعراض

 التر ؾية االهمية ك يؽ الكؾادر االدارية كالتعميسية هؾ عقد عسل كيخزا لقانؾف العسل .  

ف بيشا طبيعة العالقة بيؽ الكؾادر االدارية كالتعميسية مؽ جهة ك يؽ السؤسدة أبعد        
سابقا، كلغرض  طرحتلتي جابة عمى التداؤال  االتر ؾية االهمية مؽ جهة اخرا البد مؽ اال

يسية ؟ كمؽ هي الجهة التي معرفة نؾع العقؾ ا  التي يجؾز فرجها عمى الكؾادر االدارية كالتعم
؟  كما هي اجراءا  فرجها؟ ك ما االثار السترتبة عميها ؟ كهل تختمج عؽ العقؾ ا  تفرجها

لحدؾمية في حالة ارتكابهؼ التي تفرض عمى الكؾادر االدارية كالتعميسية في السؤسدا  التر ؾية ا
 التي ترتكب مؽ قبل كؾادر السؤسدا  التر ؾية االهمية ؟  نفدها سخالفا مل

كل مؽ السذرع  كلإلجابة عمى التداؤال  اعال  ال بد لشا مؽ الرجؾع الى مؾقج     
السررب كاالردني فيسا يخص العقؾ ا  التي تفرض عمى العامميؽ في السؤسدا  التر ؾية 

( لدشة ٘السذرع العراقي في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) ك عدها نبيؽ مؾقجاالهمية 
كالتعميسا  السمحقة به كهل بيؽ العقؾ ا  التي يسدؽ فرجها عمى كؾادر السؤسدا   ٖٕٔٓ

 ية ؟ اـ ترؾ ذلػ لقانؾف العسل ؟ التر ؾية االهم

لسدارس الخاصة لقؾانيؽ انارته الى خزؾع ا فزاًل عؽالسذرع السررب نجد   فإ      
، فانه (ٖ)العسل كالتأميشا  كذلػ فيسا لؼ يرد بذأنها نص خاص في قانؾف التعميؼ السررب الشافذ

( ٕٓٗانار الى كيفية معا بة العامميؽ في السؤسدا  التر ؾية الخاصة كذلػ في القرار رقؼ )

                                                           
العابد ك د يؾسج الياس ، قانؾف العسل ، العاتػ لرشاعة الكتب ، القاهرة  ،  بدكف سشة نذر ،  د. عدناف (ٔ)

 .  ٖٕٓص 
. كيشغر ايزا  د   عمي الظائي ، قانؾف العسل عمى  ٘ٓٔد. عساد حدؽ سمساف ، مردر سابق ، ص  (ٕ)

 .  ٔٛٔ، ص  ٕٛٔٓدراسة مقارنة ، دار الدشهؾرب ، بيرك  ،  – ٕ٘ٔٓلدشة  ٖٚكفق قانؾف رقؼ 
 السعدؿ . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ ) ٙ٘السادة ) (ٖ)
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الئحة لمجزاءا   بذأف التعميؼ الخاص  الذب نص عمى " تزا السدرسة الخاصة ٕٗٔٓلدشة 
التي يجب تؾ يعها عمى العامميؽ بها كيجب اف تتزسؽ هذ  الالئحة السخالفا  كالجزاءا  
السقررة كاجراءا  التحقيق كالدمظة السخترة بتؾ يا الجزاء كفق احداـ قانؾف العسل ، ككل عامل 

ب تأديبيا بالسدرسة الخاصة يخالج كاجبا  العسل اك يخرج عمى مقتزى الؾاجب الؾعيفي يعاق
بسعرفة السسثل القانؾني لها ، بعد اجراء التحقيق الالـز كيجب اف يدؾف القرار الرادر بتؾ يا 
الجزاء مدببا. كال يجؾز تؾ يا عقؾ ة تزيد عمى خرؼ يؾـ كاحد اال بعد تحقيق كتابي ما العامل 

ة خرؼ يؾـ فيجؾز قؾ السشدؾل اليه السخالفة كسساع دفاعه كأثباته بأكراؽ التحقيق اما بالشدبة لع
نفؾيا عمى اف يثبت مزسؾنه في القرار الرادر بتؾ يا الجزاء كيؾجا في  اف يدؾف التحقيق

ممفه كيخظر العامل كتابة بسا كقا عميه مؽ جزاءا  فإذا امتشا عؽ استالـ االخظار الكتابي 
ى عشؾانه يدتفي بأثباته بذهادة مؽ امتشا امامه اك اخظار  به بسؾجب خظال مؾصى عميه عم

كسا انه يسدؽ لسدير السدرسة الخاصة الظمب مؽ السسثل القانؾني  (ٔ)السبيؽ بسمج خدمته ".
لمسدرسة تؾ يا جزاءا  عمى العامميؽ كلسدير السدرسة الخاصة تؾ يا هذ  الجزاءا  بشفده بشاء 

 (ٕ)عمى تفؾيض مؽ السسثل القانؾني لمسدرسة.

خالؼ السذرع السررب لؼ يذر ال في قانؾف اما مؾقج السذرع االردني نجد عمى      
السعدؿ ك ال في نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا   ٜٜٗٔ( لدشة ٖالتر ية كالتعميؼ رقؼ )

السعدؿ ألب نؾع مؽ انؾاع العقؾ ا  التي  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔالتعميسية الخاصة كاالجشبية رقؼ )
، اذ  شهؼحالة كقؾع مخالفة ماصة في يسدؽ فرجها عمى العامميؽ في السؤسدا  التعميسية الخ

انه لؼ يذكر العقؾ ا  التي تفرض عمى العامميؽ في السؤسدا  التعميسية الخاصة كانسا احاؿ 
االمر الى القؾانيؽ ذا  العالقة كذلػ بالشص عمى " ما عدـ االخالؿ بأب عقؾ ة اند كرد الشص 

كالتعميسا  الرادرة بسقتزا  عميها في اب تذريا اخر ، يعاقب كل مؽ يخالج احداـ هذا الشغاـ 
 (ٖ)بالعقؾ ا  السشرؾص عميها في القانؾف ".

ك عد اف بيشا مؾقج كل مؽ السذرع السررب كاالردني مؽ العقؾ ا  التي يجؾز فرجها      
 عمى العامميؽ في السؤسدا  التر ؾية االهمية كاجراءا  فرجها الجهة التي تفرض هذ  العقؾ ا ،

 راقي في هذا الخرؾص.ج السذرع العسشبيؽ مؾق

                                                           
 بذأف التعميؼ الخاص .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )٘٘السادة ) (ٔ)
 بذأف التعميؼ الخاص .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ) ٗ /ٕٗالسادة ) (ٕ)
( لدشة ٖٓٔ( مؽ نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية االردني رقؼ )ٜٔالسادة ) (ٖ)

 السعدؿ .  ٕ٘ٔٓ
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( لدشة ٘عشد الرجؾع لقانؾف كزارة التر ية ككذلػ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )   
ألب نؾع مؽ انؾاع العقؾ ا   نجد انها جاء  خالية مؽ اب انارة كالتعميسا  السمحقة به ٖٕٔٓ

التي يسدؽ اف تفرض عمى الكؾادر االدارية كالتعميسية كال الى اجراءا  فرض هذ  العقؾ ا  كال 
الجهة التي يسدشها فرض هذ  العقؾ ا  في حالة كقؾع السخالفا  ، كهذا يعشي اف العقؾ ا  التي 

لعسل ك ااجراءا  التي انار اليها يسدؽ فرجها في هذ  الحالة هي العقؾ ا  الؾاردة في قانؾف ا
الشافذ نجد انه انار الى  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚقانؾف العسل ، كعشد الرجؾع الى قانؾف العسل رقؼ )

  -:جب معاقبته كهذ  العقؾ ا  هيالعقؾ ا  التي يجؾز فرجها عمى العامل اذا ارتكب خظأ يدتؾ 

 عقؾ ة االنذار  -ٔ

ـ االخالؿ بؾاجبا  بالسخالفة التي ارتكبها كتؾجيه تحذير له بعدكيدؾف بأنعار العامل تحريريا   
 عسمه مدتقبال.

 االيقاؼ -ٕ

 عسل مدة ال تزيد عؽ ثالثة اياـ .كيعشي ايقاؼ العامل عؽ ال

 حجب الزيادة الدشؾية  -ٖ

كيدؾف ذلػ بحجب الزيادة الدشؾية عؽ العامل كذلػ في الدشة التي ارتكب فيها السخالفة  
 ( يؾما .ٓٛٔحجب الزيادة عؽ )زيد ك ذرط اال ت

 تشزيل الدرجة  -ٗ

 ء الدرجة الجديدة السشزؿ اليها .كالذب يدتتبعه تشزيل اجرة العامل في جؾ 

 الغرامة  -٘

 بفرض الغرامة اذا  يالتي ال يجؾز فرجها عمى العامل اال اذا كجد نص باتفاؽ العسل  يقز  
 (ٔ)كقعت مخالفة معيشة.

 الفرل  -ٙ

 تية:فرل اال في احدا الحاال  االال يجؾز فرض عقؾ ة ال إذ

 عؽ هذ  السخالفة جرر جديؼ براحب العسل . نذأاذا ارتكب العامل مخالفة جديسة ك  - أ
                                                           

 الشافذ .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ )ٜٖٔ( ك السادة )ٖٛٔالسادة ) (ٔ)
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اذا ثبت باألدلة اف العامل قد افذى سرا مؽ اسرار العسل مسا ادا الى الحاؽ جرر -ل
 براحب العسل .

د الحالة يذترط لفدخ عق في حالة مخالفة التعميسا  الخاصة بدالمة العسل كصحته في هذ - 
اف انذر العامل خظيا بأنه سؾؼ يقؾـ بفدخ عقد العسل العسل اف يدؾف صاحب العسل سبق 

 دكف انعار في حالة تكرار السخالفة .مؽ 
جؾد  في ساعا  العسل كهؾ في حالة سدر بيؽ اك العامل ألكثر مؽ مرة كذلػ لؾ  أنذراذا  - 

 طبي .تحت تأثير مخدر كيدؾف ذلػ كفق تقرير 
اذا اتى العامل ك ألكثر مؽ مرة سمؾؾ ال يأتمج كنرؼ العسل بذرط اف يدؾف قد سبق انذار  -ج

 عمى هذا الدمؾؾ .
ء كاف خارجه كسؾا أـمل سؾاء كاف اثشاء اكقا  العسل العا في حالة كقؾع اعتداء مؽ-ح

 احد زمالئه في العسل . أـاحد رؤسائه  أـاالعتداء عمى صاحب العسل 
ة اك ( عذرة اياـ مترمٓٔعذر مذركع ) مؽ دكف العامل خالؿ مدة سشة العسل ك  اذا تغيب -خ
( اياـ ٘يسدؽ لراحب العسل اف يقـؾ بفرل العامل بعد مركر ) إذ( ثالثيؽ يؾما متقظعة ٖٓ)

( اياـ اجافية مؽ الغيال الستقظا اذا قاـ بإنذار العامل ٓٔاجافية مؽ الغيال السترل اك )
 عذر مذركع . مؽ دكف ( يـؾ متقظعة مؽ  يابة ٕٓاك )اياـ مترمة  (٘خظيا بعد )

 اذا حدؼ عمى العامل حدؼ قزائي با  نتيجة جشاية اك جشحة اثشاء العسل بحق احد زمالئه .-د
  (ٔ)اذا صدر حدؼ عمى العامل بالحبس مدة تزيد عؽ الدشة الؾاحدة ككاف هذا الحدؼ با .-ذ
انهاء عقد العسل بالشدبة لمعامل السخظأ حتى اذا لؼ يشص القانؾف عمى ذلػ بذرط اف يدؾف  -ر

 له . ل قد سبق كقاـ بتؾجيه انذارا خظياً هذا الخظأ قد تكرر  مرة اك عدة مرا  كاف صاحب العس
سرجي اال انه يسدؽ انهاء عقد الغير انهاء خدمة العامل بدبب اداء   االصل عدـ جؾاز-ز

خظيا  نذر اف اعظا  صاحب العسل التعميسا  الالزمة كاد لهذا الدبب اذا سبق باالستشاالعسل 
 (ٕ)( يؾما مؽ تاريخ ذلػ االنذار.ٖٓكما ذلػ قاـ بأداء كاجبه برؾرة غير مرجية لسدة )

نجد اف قانؾف العسل قد  لدابقةالتي يحق لها فرض العقؾ ا  ا اما فيسا يخص الجهة      
اعظى هذ  الرالحية لراحب العسل كذلػ بالشص عمى " اكال : يدؾف العامل مدؤكال اماـ 
صاحب العسل عؽ االجرار التي يتدبب بها نتيجة اخالله بؾاجبا  عسمه اك بسا يترل بهذ  

حب العسل اف القانؾف نص عمى  " ال يجؾز لراك ، (ٖ)الؾاجبا  بذدل مبانر اك غير مبانر ..."
                                                           

 الشافذ .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚ(  مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ ) ٕٗٔ( ك)ٔٗٔالسادة ) (ٔ)
 الشافذ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ )ٖٗٔالسادة ) (ٕ)
 الشافذ ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚاكال ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ ) / ٖٚٔالسادة ) (ٖ)
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( خسدة عذر ٘ٔاتخاذ اب عقؾ ة انزباطية بحق العامل عؽ اية مخالفة قاـ بها بعد مزي )
، كفيسا يخص اجراءا  فرض العقؾ ة (ٔ)يؾما مؽ عمؼ صاحب العسل اك احد مسثمية بذلػ ...." 

نجد اف قانؾف العسل انار الى انه ال يجؾز فرض اب عقؾ ة انزباطية عمى العامل اال بعد 
فرصة مؽ خاللها يتسدؽ مؽ الدفاع عؽ نفده كحزؾر مسثل العساؿ ، كيذترط اف يردر  مشحه

انه ال يجؾز لمعامل االدعاء بعدـ ك مدتؾ ا كاف يبمغ العامل به ، قرار فرض العقؾ ة بحق العامل 
( اياـ مؽ تاريخ صدكر القرار ككجعه في محل العسل اك في لؾحة  ٓٔالتبميغ بعد مزي مدة )

 (ٕ)االعالنا .

 ٖٕٔٓ( لدشة ٘كاستشادا لسا تقدـ كعشد الرجؾع الى نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )      
نجد انه نص عمى " اكال : يجؾز ألعزاء الهيئا  التعميسية في السدارس الحدؾمية كمؾعفي 

ض ذلػ كزارة التر ية التدريس في السؤسدا  التعميسية االهمية بسؾافقة دكائرهؼ كعمى اف ال يتعار 
ما دكامهؼ فيها . ثانيا : ال يجؾز ال عزاء الهيئا  التعميسية في السدارس الحدؾمية كمؾعفي 

، كهذا يعشي بأنه يؾجد في (ٖ)كزارة التر ية تؾلي مشرب ادارب في السؤسدا  التعميسية االهمية " 
كيعسمؾف في هذ   السؤسدا  التر ؾية االهمية طائفتيؽ مؽ العساؿ االكلى مؾعفيؽ في كزارة التر ية

السؤسدا  بسؾافقة دكائرهؼ كالظائفة الثانية هؼ غير مؾعفيؽ كانسا تابعيؽ لمقظاع الخاص، الدؤاؿ 
الذب يثار هشا ما هؾ الشغاـ القانؾني الذب يسدؽ االستشاد عميه في فرض عقؾ ة عمى السؾعج 

جب فرض عقؾ ة ة تدتؾ الذب يعسل في السؤسدا  التر ؾية االهمية في حالة ارتكابه مخالفة معيش
 قانؾف العسل ؟  ظبقلدكلة كالقظاع العاـ اـ يقانؾف انزباط مؾعفي ا ظبقعميه ؟ هل ي

هذ  الحالة لؼ يشص عميها ال قانؾف كزارة التر ية كال نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ       
ال بد لشا مؽ التسييز في هذ  الحالة يرا الباحل  ال افإكالتعميسا  السمحقة به،  ٖٕٔٓشة ( لد٘)

 مؽ دكف ي السؤسدا  التر ؾية االهمية بيؽ حالتيؽ االكلى في حالة اذا كاف السؾعج يعسل ف
( لدشة ٗٔـ رقؼ )قانؾف انزباط مؾعفي الدكلة كالقظاع العا ظبقة دائرته في هذ  الحالة يمؾافق

عسل اخر اال في  اف مؽ كاجبا  السؾعج عدـ جؾاز الجسا بيؽ الؾعيفة كاب إذالسعدؿ،  ٜٜٔٔ
دكف مؾافقة مؽ انه قاـ بسزاكلة عسل اخر ك  إذفيها القانؾف ك سؾافقة دائرته االحؾاؿ التي يجؾز 

،هذا مؽ جانب كمؽ جانب اخر يظبق عميه قانؾف العسل فيسا يتعمق بالسخالفة التي (ٗ)دائرته

                                                           
 الشافذ .  ٕ٘ٔٓ( لدشة  ٖٚاكال ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ ) / ٖٛٔالسادة ) (ٔ)
 الشافذ . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ ) ٗٗٔ( كالسادة )ٓٗٔالسادة ) (ٕ)
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٔالسادة ) (ٖ)
 .ٗ٘ٔ، ص  ٖٕٔٓاالدارب ، بدكف مداف طبا ، دهؾؾ ،  د. مازف ليمؾ راجي ، القانؾف  (ٗ)
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ى عقد العسل السبـر بيؽ ارتكبها اثشاء مبانرته لمعسل في السؤسدة التر ؾية االهمية باالستشاد ال
الظرفيؽ . اما اذا كاف السؾعج قد بانر بالعسل في السؤسدا  التر ؾية االهمية بسؾافقة دائرته 

قانؾف العسل باالستشاد الى  ظبقمه في هذ  السؤسدا  هشا يكارتكب مخالفة اثشاء مسارسته لعس
 عج كالسؤسدة التر ؾية االهمية  .عقد العسل السبـر بيؽ هذا السؾ 

في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ  السذرع العراقيف أيتزح لشا كاستشادا لسا تقدـ      
العقؾ ا  التي يسدؽ فرجها عمى العامميؽ في السؤسدا  التر ؾية لؼ يحدد  ،ٖٕٔٓ( لدشة ٘)

في نغاـ التعميؼ االهمي  الجهة السخترة بفرض هذ  العقؾ ا  االهمية كاجراءا  فرجها كتحديد
 . خالؼ السذرع السررب ب ، كهذا ما سار عميه السذرع االردني كٖٕٔٓ( لدشة ٘الجشبي رقؼ )كا

 الفرع الثاني
 العقهبات االدارية السفروضة على نذاط السؤسدة التربهية االهلية

تعد  إذفي تحقيق االمؽ الفكرب  كفعاالً  اً تمعب السؤسدا  التر ؾية برؾرة عامة دكرا كبير     
لبشاء االتجاها  كالسفاهيؼ الرحيحة في  مؤسداتها التر ؾية السحؾر الرئيسالتر ية كعؽ طريق 

اغمب السجتسعا  كيقا عمى عاتق هذ  السؤسدا  مدؤكلية الحفاظ عمى هؾية افراد السجتسا 
بعقؾؿ افراد  عد االمؽ الفكرب الركيزة االساسكذلػ عؽ طريق ترحيح االتجاها  الخاطئة، كي

 ،(ٔ)طريقا كقائيا مؽ االثار التي تخمفها االفكار السشحرفة بجعمهاسا كثقافتهؼ كفكرهؼ كذلػ سجتال
هذ  السؤسدا  دكرا كبيرا في تحقيق التشسية االجتسا ية كذلػ عؽ طريق الخدما   ؤدبكسا ت

العسمية ، كلشجاح (ٕ)التعميسية التي تقدمها كاالستثسار االمثل لمسؾارد البذرية الستؾفرة في السجتسا
السؤسدا  التر ؾية االهمية ال بد اف يدؾف هشاؾ اندجاـ بيؽ العشاصر  التعميسية السقدمة مؽ

السدؤكؿ عؽ تشفيذ الخظة التعميسية ؾصفه بتداًء مؽ مدير السؤسدة بالسدؾنة لهذ  السؤسدا  ا
                                                                                                                                                                      

السعدؿ التي  ٜٜٔٔ( لدشة ٗٔ( مؽ قانؾف انزباط مؾعفي الدكلة كالقظاع العاـ رقؼ )٘كيشغر نص السادة )
نرت عمى ) يحغر عمى السؾعج ما يأتي : اكاًل : الجسا بيؽ كعيفتيؽ برفة اصمية اك الجسا بيؽ الؾعيفة 

 بسؾجب احداـ القانؾف( .ك يؽ اب عسل اخر اال 
التي تشص عمى )  ٖٕٔٓ( لدشة ٘اكال ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )/ٕٔكذلػ يشغر نص السادة )

يجؾز ألعزاء الهيئا  التعميسية في السدارس الحدؾمية كمؾعفي كزارة التر ية التدريس في السؤسدا   –اكال 
 اف ال يتعارض ذلػ ما دكامهؼ فيها ( .التعميسية االهمية بسؾافقة دكائرهؼ كعمى 

تركي بؽ ثؾال هؾصاف العتيبي ، دكر السدارس الثانؾية في تعزيز االمؽ الفكرب لدا الظالل مؽ كجهة نغر  (ٔ)
جامعة اسيؾط ،  –كمية التر ية  –السعمسيؽ بسديشة الظائج ، بحل مشذؾر في السجمة التر ؾية لتعميؼ الكبار 

 .  ٖٖٛ، ص  ٜٕٔٓلثالل ، السجمد االكؿ ، العدد ا
 . ٜٙ، ص ٜٚٚٔعبد الباسو   حدؽ ، التشسية االجتسا ية ، مدتبة كهبة لمشذر كالتؾزيا ،  (ٕ)
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ا الى طريقة تدريدها كالتر ؾية الى الكادر التعميسي الى التمسيذ اك الظالب الى السشاهب كاخير 
اف السؤسدا  التر ؾية كخاصة السدرسة تكؾف لها ثال  كعائج  إذ (ٔ)،كايرالها الى الستمقي

اساسية كهذ  الؾعائج هي ) الؾعيفة التعميسية كالؾعيفة التر ؾية كالؾعيفة االجتسا ية (، فالؾعيفة 
سظمؾ ة ، كالؾعيفة التر ؾية تتسثل التعميسية تتسثل بتدريس العمؼ الى الظالل كتزكيدهؼ بالسعارؼ ال

بأف هذ  السؤسدا  هي السدؤكلة عؽ تر ية الظالل كالعسل عمى اعدادهؼ كجعمهؼ مؾاطشيؽ 
صالحيؽ كذلػ بالتعاكف ما االسرة، اما فيسا يخص الؾعيفة االجتسا ية فهي تتسثل بقياـ هذ  

كاالخالؽ كتعرفه بالديؽ ك يسه السؤسدا  بالعسل عمى تعميؼ الفرد ثقافة السجتسا كتعميسه القيؼ 
 د، كتع(ٕ)كالعسل عمى جعل الظالب اك التمسيذ فردا صالحا ي يش ما االخريؽ كيتؾافق معهؼ

هؾ حجر زاكيتها  دصة فيسا يتعمق بالظالب الذب يعالعؾلسة تحديا جؾهريا لمؾعيفة التر ؾية كخا
لى ا، كذلػ اف السعمؼ يحتاج اكالذب يبتعد في كثير مؽ االحياف عؽ ايجابياتها كيأخذ سمبياته

في التعميؼ  كاف يعسل جاهدا عمى  كافة االساليب التكشؾلؾجية عساؿتفعيل دكر  كالعسل عمى است
العسمية نب االيجابية لمعؾلسة في تقرير كتقدـ الجؾا عساؿجيه تالميذ  اك طالبه الى استتؾ 

تسا فأف الدكلة عشدما تتدخل لتشغيسه التعميؼ احد الحقؾؽ االساسية ألفراد السج عد، ك (ٖ)التر ؾية
 -فهي تهدؼ الى :

اف يتؼ تعميؼ الشذئ في جسيا مراحل التعميؼ كيفية احتراـ القيؼ االندانية في السجتسا  -ٔ
 كالعسل عمى عدـ تجاهل هذ  القيؼ في برامب التعميؼ اك الخركج عشها .

في مختمج مجاال   الحرص عمى السدتؾا العمسي كالفشي لمخريجيؽ كذلػ لدكرهؼ الفعاؿ -ٕ
الحياة كل في مجاؿ تخرره كيجب اف يدؾف هؤالء الخريجيؽ عمى مدتؾا عاِؿ مؽ 

 . لفشية كهذا ما تتظمبه مرمحة االمةالكفاءة ا
كاف تقؾـ السؤسدا  التر ؾية بأداء  كافة فراد السجتساال لعسل عمى جعل التعميؼ متؾفرا -ٖ

 (ٗ)  التعميسية.السهسة السمقاة عمى عاتقها كتؾفير افزل الخدما
عمى  العسل عمى تحقيق الكفاءة التعميسية كالتي تتحقق بسدا قدرة السؤسدة التعميسية -ٗ

التي تذسل العشاصر البذرية الداخمة في مجاؿ التعميؼ كاعداد القياـ باألدكار الستؾقعة 
تهيئة  السشاهب الدراسية كتشغيؼ البرامب التعميسية، كادخاؿ الؾسائل التكشؾلؾجية، العسل عمى

                                                           
 .  ٖٛ، ص ٕٓٓٓاحسد اسساعيل حجي ، االدارة التعميسية السدرسية ، دار الفكر العر ي ، القاهرة ،  (ٔ)
 .  ٕٙك  ٕ٘د. مدحت ابؾ الشرر ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
،  ٔد. عبد الرحسؽ الخظيب ، الخدمة االجتسا ية كسسارسة تخررية مهشية في السؤسدا  التعميسية ، ط (ٖ)

 .  ٚ، ص ٜٕٓٓمدتبة االنجمؾ مررية ، القاهرة ، 
،  ٕ٘ٔٓ، السررية لمشذر كالتؾزيا ، مرر ،  ٔدراسة مقارنة ، ط –د.   عمي سؾيمؼ ، الحريا  العامة  (ٗ)

 . ٕٔٗص 
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تهيئة الجانب االدارب ك اجتساع هذ  العشاصر تتحقق  فزاًل عؽلسشاخ الدراسي الجيد ا
  (ٔ)مخرجا  جيدة في مجاؿ التعميؼ.

ك سا اف السؤسدا  التر ؾية االهمية تقدـ خدمة تعميسية ألفراد السجتسا كتعسل عمى     
البد لإلدارة اف تفرض رقابتها عمى هذ  السؤسدا  كلكي  لذلػداعدة الدكلة في هذا الجانب م

دفا هذ  السؤسدا  الى تقديؼ افزل الخدما  مؽ ثسة ة مؽ مسارسة هذا الشذاط ك تتسدؽ االدار 
كاف ال بد مؽ االعتراؼ لإلدارة بسجسؾعة مؽ االمتيازا  كاف تتدؼ هذ  االمتيازا  بظابا الدمظة 

حدب القؾاعد العامة التي ؤسدا  التر ؾية االهمية نجد انه الس، كلغرض تحديد مدؤكلية (ٕ)العامة
يسدؽ االستشاد اليها في تحديد مدؤكلية جهة ما ال بد مؽ تحديد اساس هذ  السدؤكلية كالذب 

تكؾف السدؤكلية قائسة عمى اساس  مؽ ثسةلجهة التي يراد معاقبتها ك يتسثل اما بخظأ يشدب الى ا
شية عمى اساس الزرر الذب يترتب عؽ اعسالها اك يريب الخظأ اك قد تكؾف مدؤكلية مب

، كيؾجد نؾعيؽ مؽ العقؾ ا  االدارية التي يسدؽ لإلدارة اف تفرجها عمى السؤسدا  اك (ٖ)الغير
الهيئا  الخاجعة لرقابتها،  الشؾع االكؿ يتسثل بالعقؾ ا  االدارية السالية كتترج هذ  العقؾ ا  

تؤدب الى افقارها لرالح االدارة بذرط اف  مؽ ثسةلمسخالج ك ى الذمة السالية بأنها تشرب عم
تكؾف هذ  العقؾ ا  متشاسبة ما السخالفة االدارية السرتكبة كتتثسل العقؾ ا  االدارية السالية عادة 

عقؾ ة ادارية عامة مجسؾعه مؽ  ؾصفها،كيذترط في السرادرة ب(ٗ)بالسرادرة كالغرامة االدارية 
 -الذركط كهذ  الذركط :

 ف يدؾف محل السرادرة ماؿ بذمة الذخص السخالج اك مسمؾؾ له .أيجب  -ٔ
 ف يدؾف الساؿ السرادر خظرا عمى السجتسا .إ -ٕ
حدب ما تشص عميه تحرل بدبب السخالفة اك محال لها ف يدؾف الساؿ السرادر إ -ٖ

 القؾانيؽ كاالنغسة كالتعميسا  .
يسدؽ فيها اف تكؾف السرادرة ف بعض التذريعا  كقانؾف العقؾ ا  االدارية االيظالي إ -ٗ

 (٘)العيشية بديال عؽ الغرامة الشقدية عشد عدـ مقدرة السخالج عمى اداءها.
 -: يأتياما فيسا يتعمق بالغرامة فيذترط فيها ما 

                                                           
، القاهرة ، ٖسا  التعميسية في مرر ، مقاؿ مشذؾر مؽ قبل مركز هردك لدعؼ التعبير الرقسي ، اصدار الديا (ٔ)

 . ٕٔ، ص ٕٛٔٓ
 .  ٜ، ص ٖٕٓٓسامي جساؿ الديؽ ، القزاء االدارب ، مشذأة السعارؼ ، االسدشدرية ،  (ٕ)
بيؽ نغامي القزاء السؾحد كالسزدكج  دراسة مقارنة –عبد السمػ يؾنس   ، اساس مدؤكلية االدارة كقؾاعدها  (ٖ)

 .  ٘ٔ، ص ٜٜٜٔ، مظبعة جامعة صالح الديؽ ، ار يل ،  ٔ، ط
 . ٕٔد. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
 .  ٘ٔك ٗٔد.   عمي عبد الرجا عفمؾؾ ، مردر سابق ، ص  (٘)
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 مبمغ الغرامة بقرار صادر مؽ الدمظة االدارية السخترة يمـز السخالج بأدائه . يحدد -ٔ
ف تكؾف أنه استثشاء يجؾز أال إلكل مخالفة  ف الغرامة تكؾف ثابته كمحددةأاالصل  -ٕ

 الغرامة ندبية بالشغر لقيسة السخالفة .
يجب اال تقل  يسة الغرامة عؽ الفائدة الستحققة مؽ السخالفة السرتكبة اك التي كاف  -ٖ

 تحقيقها مرجؾا مؽ السخالج .
ة في يجب اف يدؾف هشاؾ تشاسب بيؽ الغرامة كجدامة السخالفة السرتكبة كعدـ السبالغ -ٗ

 (ٔ)فرض الغرامة.
اما الشؾع الثاني مؽ العقؾ ا  االدارية هي العقؾ ا  االدارية غير السالية كتتثسل هذ        

سالية اقدى في الغير ا   كالحقؾؽ كقد تكؾف العقؾ ا  العقؾ ا  في الحرماف مؽ بعض االمتياز 
اف إذ كثر مؽ مداسها بذمته السالية كقعها مؽ العقؾ ا  السالية كذلػ لسداسها بذخص السخالج ا

اف تؾقج  إذلسالية ك غمقها يعد جزاء اند كطأة مؽ مجرد دفا الغرامة اأكقج نذاط السشذأة 
تؾقج العساؿ عؽ العسل يؤدب الى الحاؽ خدارة بدل مؽ  فزاًل عؽدكد السالي كاالنتاج السر 

ؾ ة سحب سالية هي عقالغير ارية كاف مؽ بيؽ العقؾ ا  االد ،(ٕ)صاحب السؤسدة كالعامميؽ فيها 
بأنه " جزاء ادارب يفرض عمى االنخاص الذيؽ ال يتقيدكف  بعزهؼالترخيص كالذب عرفه 

  سحب الترخيص مؽ العقؾ ا  د، كيع(ٖ)بااللتزاما  اك الؾاجبا  السحددة في القؾانيؽ كاالنغسة "
 ٜٔٛٔلقانؾف االيظالي لدشة نجد اف ا إذاف مؽ بعض الحقؾؽ كاالمتيازا  التي تترتب عميها حرم
( مشه عمى " تدتظيا الدمظة االدارية بأمر ادارب كسا يدتظيا القاجي ٕٓقد نص في السادة )

اف يظبق الجزاءا  الجشائية  ٕٗبسقتزى حدؼ باادانة في الحاال  السشرؾص عميها في السادة 
اك تعميق الحقؾؽ التي التكسيمية عمى انها جزاءا  ادارية عشدما يتكؾف الجزاء مؽ الحرماف 

ي سالية هالغير كسا اف مؽ العقؾ ا  االدارية  (ٗ)يدتسدها صاحب الذأف مؽ ترريح ادارب ".
التي يقرد بها مشا السشذأة مؽ االستسرار بسبانرة نذاطها كذلػ عقؾ ة غمق السؤسدة اك السشذأة 

، كهذا ما (٘)قانؾنا بدبب ارتكابها عسل غير مذركع  يعد تهديد اك اعتداء عمى مرمحة محسية
غمق االدارب ذهبت اليه السحدسة االدارية العميا في مرر ك اصدر  قرارا قزائيا بخرؾص ال

                                                           
 . ٖٔد. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
دراسة مقارنة ، مردر سابق  –د. كساـ صبار العاني ك لبشى عدناف عبد االمير، الجزاءا  االدارية العامة  (ٕ) 

 .  ٖٚٔ، ص 
 . ٕٔٔد. بمعرابي عبد الكريؼ ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 . ٙٚد. غشاـ   غشاـ ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
، دار الشهزة العر ية ، القاهرة  ٔد. ايسؽ رمزاف الزيشي ، العقؾ ا  الدالبة لمحرية قريرة السدة ك دائمها ، ط (٘)

 .  ٛٓٗ، ص  ٖٕٓٓمرر ،  –القاهرة 
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انار القرار الى " ...... حغر السذرع فتح أب  إذارة بدبب مخالفة نركط الترخيص االدمؽ 
بعد الحرؾؿ إال  ٜٙ٘ٔلدشة  ٖٔٚمحل عاـ مؽ السحاؿ العامة التي تخزا ألحداـ القانؾف رقؼ 

عمى ترخيص بذلػ مؽ الجهة السخترة، كسا أكجب عمى صاحب السحل عدـ إجراء أب تعديال  
نتيجة ذلػ: إذا أجرب  -عمى محمه إال بعد الحرؾؿ عمى ترخيص بذلػ مؽ الجهة السخترة 

تعديل دكف ترخيص فإنه يجؾز لمجهة اادارية مشح صاحب السحل مهمة التخاذ إجراءا  
ادة الحاؿ إلى أصمه، فإذا انقزت تمػ السهمة دكف تشفيذ أب مؽ ااجرائيؽ تمغى الترخيص أك إع

أكجب السذرع غمق  -( مؽ قانؾف السحاؿ العامة ٖٓ( مؽ السادة )ٚرخرة السحل إعسااًل لمبشد )
السحل إداريًا عشد مخالفة حدؼ السادة الثالثة مؽ القانؾف بفتح السحل بدكف ترخيص كفي ذا  

ى السحدسة أف تحدؼ بالغمق أيزًا بجانب ما تحدؼ به مؽ عقؾ ا  أخرا مقررة الؾقت أكجب عم
( ٖٙ( التي تشغؼ أحؾاؿ غمق السحل إداريًا كالسادة )ٜٕأساس ذلػ: أف لكل مؽ السادة ) -قانؾنًا 

نتيجة ذلػ: صدكر قرار بالغمق اادارب إعسااًل لحدؼ  -الخاصة بإلغاء الترخيص مجاؿ إعسالها 
الغمق اادارب ال يخل بتؾ يا العقؾ ا  األخرا  -( ٖٙال يعظل إعساؿ حدؼ السادة )( ٜٕالسادة )

 (ٔ)تظبيق". –السشرؾص عميها في القانؾف 
نجد عقؾ ة االزالة االدارية كالتي لدابقة ؾ ا  االدارية غير السالية االعق فزاًل عؽ      

قانؾف كالمؾائح كرفا اثارها كمحؾها يقرد بها " هي قرار ادارب يقزي بإزالة االعساؿ السخالفة لم
فزاًل عؽ لبة بالتعؾيض دكف اف يدؾف له الحق في السظامؽ محؾا كميا عمى نفقة السخالج 

عقؾ ة  تعدكسا نجد اف هشاؾ عقؾ ة نذر الحدؼ  (ٕ)سمظة االدارة بؾقج تشفيذ االعساؿ السخالفة ".
دارب كاالصل انه اجراء يردر مؽ قبل ادارية تردر مؽ االدارة كتكؾف باالستشاد الى القانؾف اال

كاف يتزسؽ  نفدها االجراءا بالقزاء اال انه يسدؽ اف يردر مؽ االدارة بذرط اف يدؾف 
مجسؾعة مؽ الزسانا  لمسحافغة عمى الحقؾؽ كالحريا  كيتحدد لسدة قريرة كمحدكدة ، كالشذر 

تفرض غرامة مالية عمى قد يدؾف في السجال  اك الرحج اك في كاجها  السشذأة كالسحال  ك 
 (ٖ)كل مؽ يخفي اك يشزع االعالف.

كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في هذا الردد كهؾ ما هي العقؾ ا  االدارية التي  لذلػ   
يجؾز فرجها عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية ؟ كما هي اجراءا  فرجها ؟ كمؽ هي الجهة 

 السخترة بفرض هذ  العقؾ ا  ؟
                                                           

 ٜٜٜٔابريل لدشة  ٔٔقزائية عميا في جمدة  ٔٗ( لدشة ٜٖٓ٘قرار السحدسة االدارية العميا في مرر رقؼ ) (ٔ)
 ، قرار مشذؾر .

دراسة مقارنة ، مردر سابق  –د. كساـ صبا ر العاني ك لبشى عدناف عبد االمير، الجزاءا  االدارية العامة  (ٕ)
 .ٕٗٔ، ص 

 .  ٚٔد   عمي عبد الرجا عفمؾؾ ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
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سيتؼ االجابة عمى هذا التداؤؿ ببياف مؾقج السذرع العراقي بالسقارنة ما كل مؽ السذرع 
 . السررب كاالردني

السعدؿ الى مجسؾعة مؽ العقؾ ا   ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔرقؼ ) السررب  انار قانؾف التعميؼ
 -التي تفرض عمى السؤسدا  التعميسية الخاصة كهذ  العقؾ ا  تتسثل باالتي :

في  تحددمدة معيشه  اثشاءاالنذار : كيدؾف ذلػ بإنذار السدرسة الخاصة بإزالة السخالفة  -ٔ
 (ٔ)االنذار.

دكف اخذ  مؽ الؾجا تحت االنراؼ السالي كاالدارب في حالة القياـ باألعساؿ االتية -ٕ
 -مؾافقة الجها  التي اصدر  الترخيص كهذ  االعساؿ هي :

 اساسها . تغير البيانا  التي صدر الترخيص عمى - أ
تغيير نغاـ السدرسة اك اتباع نغؼ اخرا في تحديد مقدار الرسؾـ السقررة اك في قبؾؿ  - ل

 التالميذ اك تغيير خظو الدراسة .
 اجافة مراحل جديدة اك تغيير نغاـ السدرسة مؽ مرحمة الى اخرا . -  
 امتشاع السدرسة عؽ اداء رسالتها اك ايقاؼ العسل بها . -  
 (ٕ)اك تغيير مدانها. نقل ممكية السدرسة الخاصة - ج
 (ٖ)في حالة تكرار  اخذ رسـؾ اك انتراكا  اك مرركفا   اكثر مسا محدد قانؾنا. - ح
صاحب السركز بإزالة هذ   يشذرفي حالة كقؾع السخالفة مؽ مراكز التدريب كالتعميؼ  - خ

 يؾجا( خسدة عذر يؾما كفي حالة عدـ االزالة ٘ٔالسخالفة في مدة اقراها )
 (ٗ)السالي كاالدارب. السركز تحت االنراؼ

 مشا السدرسة الخاصة مؽ قبؾؿ طالل جدد . -ٖ
 (٘)الغاء الترخيص الرادر لمسدرسة الخاصة برؾرة نهائية. -ٗ

نجد اف السذرع  الدابقةاما بالشدبة لمجها  التي لها الحق في فرض العقؾ ا        
حدب  السررب قد ذكر اكثر مؽ جهة لها حق فرض العقؾ ة حدب نؾع العقؾ ة التي تفرض ك 

                                                           
 .  بذأف التعميؼ الخاص ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٗٔيشغر السادة ) (ٔ)
 السعدؿ .  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٔٙيشغر السادة ) (ٕ)
 بذأف التعميؼ الخاص.  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٕٖيشغر السادة ) (ٖ)
 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٛٚيشغر السادة ) (ٗ)
 بذأف التعميؼ الخاص. ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٖٙيشغر السادة ) (٘)
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االحؾاؿ كهذ  الجها  هي ) مديرية التعميؼ السخترة في السحافغة ، السحافظ السختص ، المجشة 
 (ٔ)السركزية لمتعميؼ الخاص في الؾزارة ، كزير التر ية كالتعميؼ (.

 -فهي تتسثل باالتي : الدابقةبإجراءا  فرض العقؾ ا   سا يتعمقاما في

( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٔٙفي حالة مخالفة السدرسة الخاصة لمسادة ) -ٔ
بذأف  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗالسعدؿ اك في حالة مخالفة قرار كزير التر ية كالتعميؼ رقؼ ) ٜٔٛٔ

ة الخاصة مؽ لجشة نؤكف التعميؼ الخاص باادارة السسثل القانؾني لمسدرس يشذرالتعميؼ الخاص، 
خالؿ مدة محددة كفي حالة انتهاء هذ  السدة يجؾز لمجشة اقتراح  ةالتعميسية ازالة هذ  السخالف

كجا السدرسة الخاصة تحت االنراؼ السالي كاالدارب كيردر القرار بذلػ مؽ السحافظ 
د العرض عمى لجشة التعميؼ الخاص في السختص اك كزير التر ية كالتعميؼ حدب االحؾاؿ بع

 السديرية السخترة.
عشد كجا السدرسة تحت االنراؼ السالي كاالدارب تقؾـ السديرية اك االدارة التعميسية السخترة  -ٕ

كجا السدرسة تحت االنراؼ السالي كاالدارب لسدة  كيحددالسخالفة  تزاؿبإدارة السدرسة حتى 
لجشة تتؾلى االنراؼ  كتذدلال تزيد عؽ الدشة كيجؾز تجديدها في حالة عدـ ازالة السخالفة، 

مميؽ السختريؽ في الذؤكف القانؾنية االسالي كاالدارب تتكؾف مؽ مؾعج مدؤكؿ كاحد الع
الخاصة ، كتكؾف هذ  المجشة مدؤكلة عؽ  ةسكاالدارية كالسالية كعزؾية السسثل القانؾني لمسدر 

عمى  يعرضازالة السخالفا ، عمى اف تقؾـ هذ  المجشة بتقديؼ تقرير دكرب كل ثالثة نهؾر 
لجشة التعميؼ الخاص في السديرية كذلػ لغرض التأكد مؽ  ياـ المجشة بالسهاـ السدمفة بها 

لمجشة االنراؼ مؽ السدرسة عؽ  كمزيها قدما في ازالة السخالفا  كال يجؾز صرؼ اب مدافأة
 (ٕ)تمػ االعساؿ.

ما فيسا يخص مؾقج السذرع االردني نجد انه انار في قانؾف التر ية كالتعميؼ رقؼ أ      
السعدؿ الى مجسؾعة مؽ العقؾ ا  التي تفرض عمى السؤسدا  التعميسية  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ)

بسقتزا   كتتسثل هذ  العقؾ ا  بسا  الخاصة في حالة مخالفتها لهذا القانؾف اك اب نغاـ صادر
 -: يأتي

                                                           
( ك)  ٗٔالسعدؿ ، ككذلػ السؾاد )  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔ( مؽ قانؾف التعميؼ السررب رقؼ )ٔٙيشغر السؾاد ) (ٔ)

بذأف التعميؼ  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٖٙ( ك)ٕٙ( ك)ٔٙ( ك )ٕٖ
 الخاص . 

بذأف التعميؼ  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗررب رقؼ )( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السٕٙ( ك )ٔٙيشغر السؾاد ) (ٕ)
 الخاص . 
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السؤسدة التعميسية الخاصة بإزالة السخالفة خالؿ اسبؾعيؽ مؽ تاريخ  تشذراالنذار :  -ٔ
 تبميغها باانذار .

ك الغاء ترخيرها اذا استسر  السخالفا  أدة التعميسية الخاصة لسدة معيشة اغالؽ السؤس -ٕ
 اك تكرر  .

الخاصة لمسحدسة السخترة التي لها الحق بفرض غرامة عميها احالة السؤسدة التعميسية  -ٖ
 ال تقل عؽ )عذرة دنانير كال تزيد عؽ مائة ديشار (.

ما فيسا يتعمق بالجهة التي لها حق فرض العقؾ ا  نجد اف السذرع االردني جعل فرض أ 
 (ٔ).مؽ اختراص كزير التر ية كالتعميؼالعقؾ ة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية 

بعد اف بيشا مؾقج السذرعيؽ السررب كاالردني فيسا يتعمق بالعقؾ ا  االدارية التي           
يجؾز فرجها عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية كالجهة السخترة بفرجها كاجراءا  فرض هذ  

كالتعميسا  السمحقة  ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ )العراقي نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي  العقؾ ا  نجد
انار الى مجسؾعة مؽ العقؾ ا  االدارية التي يسدؽ فرجها عمى السؤسدا  التر ؾية  قد به

االهمية كذلػ بالشص عمى " يعاقب صاحب االجازة في حالة مخالفة احداـ هذا الشغاـ كفقا لسا 
 يأتي :

لفت الشغر : في حالة مخالفة الذركط الرحية اك عدـ انتغاـ الدكاـ كتسهل السؤسدة  – اكال
 ( خسدة عذر يؾما ازالة السخالفة .٘ٔتعميسية االهمية مدة )ال

االنذار : في حالة تكرار السخالفة السشرؾص عميها في البشد )اكال( مؽ هذ  السادة اك  – ثانيا
التعاقد ما السعمسيؽ ك السدرسيؽ كالسؾعفيؽ خالفا ألحداـ هذا الشغاـ ، كيظمب مؽ صاحب 

 ( ستيؽ يؾما مؽ تاريخ تبميغه باانذار .ٓٙداركها خالؿ )االجازة خظيا ازالة السخالفة كت

 الؾجا تحت االنراؼ السؤقت كيدؾف كفقا لإلجراءا  االتية : – ثالثا

( ستة ٙ( نهر كاحد كال تزيد عؽ )ٔرفا يد صاحب االجازة عؽ االدارة لسدة ال تقل عؽ ) - أ
 انهر كتشتهي في جسيا االحؾاؿ بشهاية الدشة الدراسية .

مدير مذرؼ مؽ مؾعفي السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ادارة السؤسدة تعييؽ -ل
مؽ الشؾاحي التر ؾية كاالدارية كالسالية نيابة عؽ السدير كدفا اجؾر العامميؽ فيها حتى نهاية 

 االنراؼ السؤقت .

                                                           
 السعدؿ .  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٜٖيشغر السادة ) (ٔ)
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لسجازة اك التي االغالؽ الجزئي : كيدؾف بأغالؽ الذعب اك الرفؾؼ اك السرحمة غير ا -رابعا
 فقد  الذركط السظمؾ ة لفتحها .

االغالؽ الكمي : اغالؽ السؤسدة التعميسية االهمية السجازة كالغاء االجازة كعدـ مشح  –خامدا 
 :لتحقيق كجؾد احدا الحاال  االتيةصاحب السؤسدة التعميسية االهمية اجازة جديدة، اذا ثبت با

 -د  ،كجؾد فداد اخالقي-تعميؼ فيها ،ج تدني مدتؾا ال-اختالؿ الحالة السالية لمسؤسدة ، ل -أ
تكرار السخالفا  بعدـ االلتزاـ  –تركيب لمذقاؽ الؾطشي اك مشحى طائفي اك مذهبي ، ق 

 (ٔ)بالتعميسا  الؾزارية ".
اما فيسا يتعمق بديفية فرض هذ  العقؾ ا  كالجهة السخترة بفرجها نجد اف نغاـ التعميؼ           

مؽ كزير  تفرض انه بخرؾص العقؾ ا  )لفت الشغر كاالنذار ( فانهأاالهمي كاالجشبي انار الى 
التر ية اك مؽ يخؾله كيدؾف بشاًء عمى تقرير مؽ السذرؼ االختراص اك التر ؾب اك بشاء عمى 

مؽ المجاف الفشية الستخررة التي تذدل في السديريا  العامة لمتر ية في السحافغا   تؾصية 
للنراؼ عمى عسل هذ  السؤسدا  بسؾافقة السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي، اما 

االغالؽ الجزئي ك االغالؽ  فيسا يخص فرض العقؾ ا  ) الؾجا تحت االنراؼ السؤقت ك
ا تفرض مؽ كزير التر ية بشاًء عمى تؾصية مؽ لجشة تحقيقية تذدل لهذا الغرض ( ، فأنهالكمي

 (ٕ)كتكؾف مؽ ثالثة اعزاء عمى اف يدؾف احدهؼ حاصل عمى نهادة جام ية اكلية في القانؾف.

ف السذرع العراقي اتخذ نهجًا مذابها لمسذرع االردني كمخالفًا أكاستشادا لسا تقدـ يتزح لشا    
اف االخير ذكر اكثر مؽ جهة لها حق فرض العقؾ ة حدب نؾع العقؾ ة التي  إذلمسذرع السررب 

تفرض كحدب االحؾاؿ كهذ  الجها  هي ) مديرية التعميؼ السخترة في السحافغة ، السحافظ 
لخاص في الؾزارة ، كزير التر ية كالتعميؼ ( ، في حيؽ نجد اف السختص ، المجشة السركزية لمتعميؼ ا
جعل فرض العقؾ ة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية مؽ كل مؽ السذرع العراقي كاالردني 

خالج السذرع العراقي مؽ ناحية  ، اال اف السذرع االردنيجهة كاحدة )كزير التر ية (ص اخترا
 .العقؾ ا  الدابقةتفرض فيها عدـ ذكر  لإلجراءا  التي 

  

                                                           
 الشافذ . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٖٕيشغر نص السادة ) (ٔ)
 الشافذ .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘كاالجشبي رقؼ )( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي ٕٗالسادة )يشغر  (ٕ)
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 السبحث الثاني
 دارية على التعليم التربهي االهليإلضسانات مذروعية العقهبات ا

بيشا سابقا بأنه نتيجة لتظؾر الحياة كازدياد الحاجا  التي يظمبها الجسهؾر دفا الدكؿ الى     
التعميؼ عؽ العسل عمى انراؾ القظاع الخاص في تقديؼ الخدما  كمؽ هذ  الخدما  خدمة 

طريق انذاء مؤسدا  تعميسية اهمية، ك سقابل هذا التظؾر فقد اعترؼ السذرع لإلدارة بدمظا  
تقديرية كاسعه كحرية في تديير االمؾر كالعسل عمى تحقيق الرالح العاـ كالعسل عمى ايراؿ 

ي افزل الخدما  لمجسهؾر، كمؽ هذ  الدمظا  كاالمتيازا  السسشؾحة لإلدارة هي سمظتها ف
فرض عقؾ ا  ادارية عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية في حالة مخالفتها لمقؾانيؽ كاالنغسة،  

سمظاتها كالتعدب عمى حقؾؽ كحريا  هذ   عساؿكخؾفا مؽ  ياـ االدارة بالتعدج في است
كعدـ  لـز السذرع االدارة بزركرة مراعاةالسؤسدا  كالكؾادر السشذئة لها كالعاممة بها، فقد ا

هؼ هذ  الزسانا  هي أ ج عؽ مجسؾعة مؽ الزسانا  عشد فرض مثل هذ  العقؾ ا  كمؽ الخرك 
فأف  مؽ ثسةعدـ الخركج عؽ مبدأ السذرك ية، كاف تخزا سمظا  االدارة هذ  لرقابة القزاء ك 

 لذلػاب خركج لإلدارة عؽ هذ  الزسانا  سيجعل عسمها معرض لإللغاء مؽ قبل القزاء ك 
مرر )ف العقؾ ا  االدارية لؼ يتؼ تشاكلها بشغاـ قانؾني مدتقل في كل مؽ استشادا لسا تقدـ ك سا ا

التي تشص عمى مراعاتها  هؼ الزسانا  القانؾنية العامةأ ( فأنه سيتؼ بياف  كاالردف كالعراؽ
مظمبيؽ االكؿ عمى لعالقة  كعميه سشقدؼ هذا السبحل الشرؾص الدستؾرية كالقؾانيؽ العادية ذا  ا

نا  االدارية لفرض العقؾ ة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب االهمي كالثاني فيه الزسا درسسش
 سشخرره الى الزسانا  القزائية .

 ولالسطلب ال 
 الزسانات االدارية                       

ف العقؾ ا  االدارية التي تفرض مؽ االدارة عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية كنتيجة إ    
لمخاصية الرد ية لها، كفرجها نتيجة السخالفة السرتكبة كالخظأ الستسثل في مخالفة القؾانيؽ 

االصل هؾ البراءة فأنه ال  كألفكاالنغسة ذا  العالقة، كلسداس هذ  العقؾ ا  بحقؾؽ االنخاص 
بسجسؾعة مؽ الزسانا  القانؾنية الذدمية كالسؾجؾ ية عشد مسارستها  تقييد سمظة االدارةبد مؽ 

فرعيؽ  عمىلدمظتها هذ ، كلبياف اهؼ الزسانا  االدارية الؾاجب مراعاتها سشقدؼ هذا السظمب 
 االكؿ سشخرره لبياف الزسانا  الذدمية كالثاني لبياف الزسانا  السؾجؾ ية .
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 ولالفرع ال 
 الزسانات الذكلية                       

تمتـز االدارة عشد فرجها لمجزاء االدارب بأتباع اجراءا  كندميا  معيشة نص عميها     
القانؾف اك تقتزيها السبادئ العامة لمقانؾف باعتبار اف هذ  االجراءا  تذدل جسانة اساسية 

االلتزاـ بها الى الغاء القرار االدارب لحساية االفراد كيؤدب عدـ اتباع هذ  االجراءا  كعدـ 
  -: يأتي،كتتثسل هذ  الزسانا  بسا (ٔ)الستزسؽ فرض عقؾ ة ادارية 

 تذديل لجشة تحقيقية  -ٔ

لمتحقيق االدارب اهسية بالغة كذلػ عشد تحريػ مدؤكلية نخص ما سؾاء كانت هذ  
الستهؼ بارتكال مخالفة بدفا ف التحقيق يدسح لمذخص أ إذالسدؤكلية ادارية اـ مدؤكلية جشائية، 

هذ  التهسة كاثبا  براءته مشها، كاف القانؾف قد كفل حقؾؽ الذخص الستهؼ حتى اف اخظأ كذلػ 
 (ٕ)مؽ اجل اناعه االمؽ في نفؾسهؼ كهذا بدكر  يعؾد في الشهاية الى سير السرفق العاـ.

دبة لإلدارة فالتحقيق االدارب كلمتحقيق االدارب اهسية بالغة سؾاًء بالشدبة لمذخص الستهؼ اـ بالش
براءته كاف يدرء كل  تف يثبأاف يدفا كل التهؼ السؾجه اليه ك  بؾاسظتهيدتظيا  إذلمستهؼ  هاـ

مخالفة لمقؾانيؽ كاالنغسة، اما  فعاًل ككانت تذدل أـهذ  التهسة قؾاًل  تؾجه اليه سؾاء كانتهسة ت
ؽ طريق التحقيق تدتظيا الؾقؾؼ عمى فيسا يخص اهسية التحقيق بالشدبة لإلدارة فاادارة ع

الحقيقة كاف تتخذ القرار العادؿ كالرحيح كالذب يدؾف مدتشد الى ادلة كمعمؾما  صحيحة 
التحقيق االدارب الى كذج كمعرفة الحقيقة  يدعىك  (ٖ)تؾصمت اليها االدارة عؽ طريق التحقيق.

البحل كالتحرب، ككقاعدة عامة نجد اف المجشة التحقيقية هي السدمفة بشفي اك بكايجاد الدليل 
اثبا  فرجية معيشة مفادها كجؾد حقائق كادلة تذير الى  ياـ نخص ما بارتكال مخالفة معيشة 

اف عسل المجشة التحقيقية هي البحل في امر مجهؾؿ يدتحق  إذمهسا كاف حجسها اك نؾعها 
التحقيق االدارب ) بأنه التحرب عؽ الحقيقة في التهسة السؾجهة  ، كيعرؼ(ٗ)اثبا  حقيقته

                                                           
 .  ٛٙٔنديغة فيرل ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
حيدر عرس عفؽ ، اسبقية التحقيق االدارب كاثر  في الدعؾا الجزائية ، بحل مشذؾر في مجمة كمية القانؾف  (ٕ)

 .ٖٙٗ، ص  ٕٚٔٓ،  ٕٓ، عدد  ٙلمعمـؾ القانؾنية كالدياسية ، مجمد 
احسد هادب عبد الؾاحد ، نظاؽ التحقيق االدارب في قانؾف انزباط مؾعفي الدكلة  اميؽ رحيؼ حسيد ك (ٖ)

السعدؿ ) دراسة مقارنة ( ، بحل مشذؾر في مجمة السحقق الحمي لمعمـؾ  ٜٜٔٔلدشة  ٗٔكالقظاع العاـ رقؼ 
 . ٕٚٚ، ص  ٕٙٔٓالقانؾنية كالدياسية ، العدد الرابا ، الدشة الثامشة ، 

مهارا  التحقيق االدارب ، مشذؾر عؽ طريق مؾسؾعة السرند العسمي في  يالف العبؾدب ، د. عثساف سمساف  (ٗ)
 . ٔٙ، ص  ٕٛٓٓ،  ٔالقؾانيؽ العرا ية ، ط
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، كالدؤاؿ الذب (ٔ)( كافة لمسخالج كالعسل عمى جسا السعمؾما  عشها مؽ العشاصر السترمة بها
 يثار هشا ما هؾ االساس القانؾني لمتحقيق االدارب ؟ 

حق الستهؼ في ابعاد ف اغمب الدساتير قد انارة الى التحقيق كجركرة حساية أنجد       
السعدؿ الذب نص  ٕٜ٘ٔالدستؾر االردني لدشة  الذبها  كالتهؼ السؾجهة اليه كمؽ هذ  الدساتير

ال يجؾز اف يقبض عمى احد اك يؾقج اك يحبس اك تقيد حريته اال كفق احداـ  -ٔعمى " 
بأعتبار  جسانة كعشد الرجؾع لمقؾانيؽ ذا  العالقة نجد انها انار  الى التحقيق  القانؾف ... "

انار الى " حق  ٕ٘ٓٓدستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة  نجد ايزاك ، (ٕ)اساسية لمذخص الستهؼ
، ككذلػ الدستؾر السررب لدشة (ٖ)الدفاع مقدس كمدفؾؿ في جسيا مراحل التحقيق كالسحاكسة "

الذب نص عمى " الحرية الذخرية حق طبيعي، كهى مرؾنة ال ُتسس، كفيسا عدا حالة  ٕٗٔٓ
التمبس، ال يجؾز القبض عمى أحد، أك تفتيذه، أك حبده، أك تقييد حريته بأب قيد إال بأمر 
قزائي مدبب يدتمزمه التحقيق. كيجب أف ُيبمغ فؾًرا كل مؽ تقيد حريته بأسبال ذلػ، كيحاط 
بحقؾقه كتابة، كُيسٌدؽ مؽ االتراؿ بذكيه ك بسحاميه فؾرا، كأف يقدـ إلى سمظة التحقيق خالؿ 

كعذريؽ ساعة مؽ كقت تقييد حريته. كال يبدأ التحقيق معه إال في حزؾر محاميه، فإف لؼ  أر ا
يدؽ له محاـ، ُندل له محاـ، ما تؾفير السداعدة الالزمة لذكا ااعاقة، كفًقا لإلجراءا  السقررة 

فيه  في القانؾف. كلكل مؽ تقيد حريته، كلغير ، حق التغمؼ أماـ القزاء مؽ ذلػ ااجراء، كالفرل
جاء  سابقاً نجد اف ما ذكر  إذ،(ٗ)خالؿ أسبؾع مؽ ذلػ ااجراء، كسال كجب اافراج عشه فؾًرا... "

مظمقا كلؼ يقترر عمى اجراءا  التحقيق في الدعؾا الجزائية بل يذير ايزا الى االجراءا  التي 
ض عقؾ ة ال يجؾز فر  لذلػتتخذها الجها  االدارية لغرض فرض عقؾ ة ادارية عمى السخالج، ك 

ادارية متزسشه انتهاؾ لهذ  الزسانة الدستؾرية باستثشاء بعض العقؾ ا  االدارية التي اجاز 
الدستؾر نجد اف  فزاًل عؽالقانؾف فرجها عمى السخالج دكف الحاجة ألجراء تحقيق ادارب، 

الى جركرة التحقيق ما السخالج قبل فرض عقؾ ة معيشه عميه  ؾانيؽ انار هشاؾ الكثير مؽ الق
السذرع السررب كذلػ بالشص عمى" تزا السدرسة الخاصة الئحة لمجزاءا   مشها ما ذهب اليه

                                                           
 .  ٖٓٚاميؽ رحيؼ حسيد كاحسد هادب عبد الؾاحد ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
. حيل نجد اف قانؾف  ٕٔٔٓالسعدؿ في سشة  ٕٜ٘ٔ( مؽ الدستؾر االردني لدشة  ٛيشغر نص السادة ) (ٕ)

اذا  -ٔ( مشه عمى ) ٔ٘السعدؿ قد نص في السادة ) ٜٔٙٔ( لدشة ٜاصؾؿ السحاكسا  الجزائية االردني رقؼ )
قا  التي اجراها اك التي احاؿ كاف الفعل جشاية اك جشحة مؽ اختراص محدسة البداية ، يتؼ السدعي العاـ التحقي

اما اذا كاف الفعل جشحة مؽ كعائج السحاكؼ  -ٕاليه اكراقها مؾعفؾ الزابظة العدلية كيردر قرار  السقتزى . 
 الرمحيه فمه اف يحيل االكراؽ الى السحدسة السخترة مبانرة ( . 

 .  ٕ٘ٓٓرابعا ( مؽ دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة /ٜٔالسادة ) (ٖ)
 الشافذ .  ٕٗٔٓ( مؽ الدستؾر السررب لدشة ٗ٘ر السادة )يشغ (ٗ)
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التي يجب تؾ يعها عمى العامميؽ بها كيجب اف تتزسؽ هذ  الالئحة السخالفا  كالجزاءا  
بتؾ يا الجزاء كفق احداـ قانؾف العسل ككل عامل  السقررة كاجراءا  التحقيق كالدمظة السخترة

بالسدرسة الخاصة يخالج كاجبا  العسل اك يخرج عمى مقتزى الؾاجب الؾعيفي يعا با تأديبيا 
بسعرفة السسثل القانؾني لها بعد اجراء التحقيق الالـز كيجب اف يدؾف القرار الرادر بتؾ يا 

 (ٔ)الجزاء مدببًا ..........".

( لدشة ٖؽ نجد اف السذرع االردني لؼ يذير ال في قانؾف التر ية كالتعميؼ رقؼ )في حي      
السعدؿ كال في نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية رقؼ  ٜٜٗٔ

السعدؿ الى جركرة  تذديل لجشة تحقيقية قبل فرض عقؾ ة عمى السؤسدة  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔ)
رتكابها مخالفة معيشة كانسا اعظى الرالحيا  كاممة لؾزير التر ية التعميسية الخاصة في حالة ا

كالتعميؼ في فرض العقؾ ة عمى السؤسدة التعميسية الخاصة في حالة مخالفتها القؾانيؽ كاالنغسة 
في نغاـ  قد سار عمى خظى السذرع السررب  السذرع العراقيفي حيؽ نجد اف  ،(ٕ)ذا  العالقة

تفرض العقؾ ا  السشرؾص  –بالشص عمى " اكال  ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ )التعميؼ االهمي كاالجشبي 
( مؽ هذا الشغاـ مؽ الؾزير اك مؽ يخؾله بشاء ٖٕعميها في البشديؽ )اكال( ك)ثانيا( مؽ السادة )

عمى تقرير مؽ السذرؼ التر ؾب اك االختراصي اك بشاء عمى تؾصية مؽ المجاف الفشية 
العامة لمتر ية للنراؼ عمى عسل السؤسدا  التعميسية الستخررة التي تذدل في السديريا  

تفرض العقؾ ا   –االهمية بسؾافقة السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي . ثانيا 
( مؽ هذا الشغاـ مؽ ٖٕالسشرؾص عميها في البشؾد )ثالثا( ك)رابعا( ك)خامدا( مؽ السادة )

دل لهذا الغرض مؽ ثال  انخاص احدهؼ حاصل الؾزير بشاء عمى تؾصية لجشة تحقيقية تذ
ك االستشاد الى نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي اعال  ، (ٖ)عمى نهادة جام ية اكلية في القانؾف "

اصدر  كزارة التر ية عدة كتب انار  فيها الى جركرة تذديل لجاف تحقيقية ما السؤسدا  
عمى اسبال عدـ التجديد قبل اتخاذ االجراءا  التر ؾية االهمية التي لؼ تجدد اجازتها لمؾقؾؼ 

كقد فعال حدشا كل مؽ السذرع العراقي كالسررب بالشص ،  (ٗ)القانؾنية بحق هذ  السؤسدا 
 كحرياتهؼ . النخاصزمة لحساية حقؾؽ االصراحة عمى هذ  الزسانة الزركرية كال

                                                           
 بذأف التعميؼ الخاص .  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )٘٘يشغر السادة )  (ٔ)
 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٜٖيشغر السادة ) (ٕ)
 .  ٖٕٔٓلدشة  ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ٕٗالسادة ) (ٖ)
(  ٜٕٔٓ/ٗ/ٖٓفي  ٜٖٛٙالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد )  –(كتال كزارة التر ية ٗ

 (.ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٚفي  ٖٚٗٛٔكالكتال ذب العدد )
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عسمها الى االلغاء مؽ  كلغرض اتساـ عسل المجشة التحقيقية مؽ الشاحية الذدمية كاال يتعرض
 -قبل القزاء ال بد مؽ اتباع االجراءا  االتية :

 . ل المجشة التحقيقية بشاء عمى امر كزارب اك امر ادارب اف يدؾف تذدي -ٔ
 اف يدؾف التحقيق مدتؾ ا . -ٕ
  كذكر السخالفة التي استجؾال السخالج كذلػ عؽ طريق مجابهته باألدلة الستؾفرة جد -ٖ
 فيها كالسشدؾ ة لمسخالج كتسديشه مؽ الرد عمى هذ  التهسة لدفعها عشه . حققي
 سساع نهؾد االثبا  كمؾاجهتهؼ ما السخالج اذا تظمب التحقيق ذلػ . -ٗ
سساع نهؾد الدفاع الذيؽ يظمبهؼ السخالج ما التأكيد عمى حرية المجشة التحقيقية في  -٘

 نفده .هذا الجانب بذرط عدـ هدر حق السخالج في الدفاع عؽ 
اطالع المجشة التحقيقية عمى االكليا  كالسدتشدا  كاالكراؽ التي لها عالقة بالسخالفة  -ٙ

 السرتكبة .
 اجراءا  التحقيق بحزؾر الذخص السخالج . تتخذف إ -ٚ
 ف يدؾف التحقيق مقتررا عمى االمؾر التي لها عالقة بالتهسة لغرض كذج الحقيقة.إ -ٛ
انتهت المجشة الدابقة متى رأ  سالمتها كجديتها يسدؽ لمجشه التحقيقية اف تبدأ مؽ حيل  -ٜ

 بعد مؾاجهة السحقق معه بها كاقرار  بأنها صادرة مشه .
كل كقائا كاقؾاؿ التحقيق في محاجر التحقيق ككل في كقتها ما مالحغة  تدكيؽكجؾل -ٓٔ

 افادته . دكنتهؾد ما تؾ يا الذخص الذب تؾ يا كل مؽ اعزاء المجشة التحقيقية كالذ
محزر يتزسؽ كقائا القزية كاالجراءا  الستخذة  يعدهاء مؽ اجراءا  التحقيق بعد االنت-ٔٔ

 (ٔ)كالشتائب كالتؾصيا  الشهائية لمجشة التحقيقية.

عميه كاستشادا لسا تقدـ يتزح بأف الغاية االساسية مؽ اجراء التحقيق االدارب قبل فرض     
لجشة تحقيقية تكسؽ مؽ دكف  ا  التي يجؾز فرجها مبانرة العقؾ ة عمى السخالج باستثشاء العقؾ 

في التحقق كالتأكد مؽ الذخص السخالج قد ارتكب فعال مخالفا لمقؾانيؽ كاالنغسة كالتعميسا  
 -ل الذب يقؾـ به كذلػ مؽ خالؿ  :الخاصة بالعس

 التحقق كالتأكد مؽ اف الفعل السرتكب قد صدر فعال مؽ الذخص السخالج.-ٔ
ق يفية كقؾع السخالفة كمدا جدامة الخظأ السرتكب كما هي خظؾرته عمى السرفبياف ك-ٕ
 .العاـ

                                                           
، مدتبة الدشهؾرب ،  ٔقيق االدارب كجساناته ، طد. صعب ناجي عبؾد ، السرند العسمي في اجراءا  التح (ٔ)

 .  ٕٗ-ٜٖ، ص  ٕٔٔٓبغداد ، 
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 التحقق مؽ حجؼ الزرر الذب لحق بالسرفق العاـ نتيجة السخالفة السرتكبة .-ٖ
جعمه ت صؾرةخص ككفالة حقه في اف يقاجى جسانة حقيقية لمذ داف التحقيق االدارب يع-ٗ

ف نيؾع ، إذ أصج تررفا  االدارة بالعدالة يؤدب الى ك بسشأا عؽ التعدج كالغمؼ كهذا ما 
 (ٔ)العدالة كاالنراؼ دليل عمى تقدـ كرقي السجتسا.

هؼ جسانه مؽ جسانا  التحقيق االدارب أ البد لشا مؽ اانارة الى  فزاًل عؽ ما ذكر        
الى اعهار  دعىبأجراء التحقيق االدارب كاف ي اال كهي جركرة تؾفر الحيدة التامة فيسؽ يقؾـ

الحقيقة كتظبيق القانؾف كعدـ ترجيح مرمحه طرؼ عمى اخر مؽ اطراؼ التحقيق االدارب كاال 
القزاء كهذا ما اكدته السحدسة االدارية العميا في  لمجشة التحقيقية الى الشقض مؽ تعرض قرار ا

التحقيق  مرر في احد قراراتها كذلػ بالشص عمى " كمؽ حيل اف السدمؼ به انه يذترط لدالمة
اف تتؾفر له كل مقؾما  التحقيق الفشي مؽ جسانا  كاهؼ هذ  الزسانا  هي جركرة تؾفر 
الحيدة التامة فيسؽ يقؾـ بأجراء التحقيق ، فزال عؽ كجؾل اتخاذ  كل ما يمـز لكفالة تحقيق 

 (ٕ)دفاع السدشد اليه االتهاـ ....".

 اخظار السخالج بالسخالفة التي ارتكبها  -ٕ

انا  السهسة التي يجب مراعاتها لغرض مدائمة الذخص عؽ الفعل الذب مؽ الزس    
ارتكبه هي جركرة انعار  بالسخالفة التي ارتكبها كاحاطته عمسا بها ك جدامتها ليتسدؽ مؽ ابداء 

ما  حققنه مؽ غير السعقؾؿ اف يرأيه في التهسة السؾجه اليه ك يامه بالدفاع عؽ نفده كذلػ أل
التي ارتكبها كعؽ اسبال ارتكابه لهذ  يدؾف لديه عمؼ مدبق بالسخالفة دكف اف مؽ نخص 

دكف تدكيؽ افادته عؽ السخالفة التي ارتكبها يجعل مؽ مؽ السخالفة ، الف القياـ بسعا بة نخص 
كالغرض مؽ  (ٖ)العقؾ ة االدارية مخالفة لمقانؾف ك التالي يترتب عميها االلغاء مؽ قبل القزاء.

االدارة عسمه في مؾاجهته السخالفة التي ارتكبها هؾ احاطته عمسا بسا تشؾب اخظار السخالج ب
يتظمب هذا االخظار جركرة اطالع الذخص الستهؼ عمى السدتشدا  التي لها عالقة  مؽ ثسةك 

ة بالتهسة السؾجهة اليه مؽ اجل تدارؾ السؾقج كالعسل عمى ترحيح كجعه  كهذا يدؾف بسثاب
اف مؽ حق الذخص السحاؿ لمتحقيق اف يظما عمى االمر  إذ، االنذار لمؾقاية مؽ العقال

                                                           
رؤية مهشية في بياف مشهاج لجاف التحقيق االدارية ، بحل  –رامي احسد الغالبي ، اصؾؿ التحقيق االدارب  (ٔ)

 .  ٚ، ص  ٕ٘ٔٓمشذؾر في مجمة جامعة االماـ جعفر الرادؽ )ع( ، العدد الخامس ، 
نقال عؽ نريال احسد الظباخ ، التحقيق االدارب كالدعؾا التأديبية كالدفؾع فيها في جؾء القزاء كالفقه ،  (ٕ)

 .  ٕٗٔبدكف طبعة ، بدكف مداف طبا ، بدكف سشة طبا ، ص 
د. صالح عمؾاف ناصر الشائمي ، اثر قيد التحقيق االدارب في الدعؾا الجزائية ، دار الدشهؾرب ، بيرك  ،  (ٖ)

 .  ٕٕٓص  ، ٕٕٓٓ
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التي لها عالقة بالتهسة السدشدة كافة الؾثائق  احالته لمتحقيق كاف يظما عمىاالدارب الستزسؽ 
اخظار السخالج بالسخالفة التي ارتكبها كجركرة اطالعه عمى االكراؽ التحقيقية  د، كيع(ٔ)اليه

نص عمى هذا  اذاليه مؽ اقدـ الزسانا  في القانؾف الفرندي  كاحاطته عمسا بالتهسة السدشدة
( مشه، كيذترط اف ٘ٙ) السادة ٜ٘ٓٔابريل عاـ  ٕٕالحق ألكؿ مر  في القانؾف الرادر في 

عمى كل االكليا  الخاصة بالقزية اك بالتهسة السؾجه قبل كقت مشاسب مؽ اجل تحزير  ظماي
سذرع الفرندي قد خص في هذا القانؾف قظاع الؾعيفة ، بالرغؼ مؽ اف ال(ٕ)الدفؾع كدفا التهسة 

رة في حالة معاقبتها ألب تمتـز فيه االدا اً عام مجمس الدكلة الفرندي قد جعمه مبدأً العامة اال اف 
 الشغر عؽ القظاع الذب يشتسي اليه اب اف مجمس الدكلة جعل مؽ هذا السبدأ مبدأً  ررؼعامل ب

ص السذرع اال في حالة كجؾد نقبل حالة عدـ الشص عميه صراحة مؽ لإلدارة حتى في  اً ممزم
، كسا نجد اف (ٖ)مؽ هذا الحق اك في الحاال  االستثشائية فادةصريح يسشا السخالج مؽ اال

القزاء السررب اكد عمى جركرة مراعاة هذا السبدأ في حدؼ صادر لمسحدسة االدارية العميا 
امل اال بعد التحقيق معه كاف هذا التحقيق يجب اف تكؾف قزت فيه بأنه " ال يجؾز مجازاة الع

له مقؾماته القانؾنية كجساناته مؽ كجؾل استدعاء العامل كسؤاله كمؾاجهته بسا هؾ مشدؾل اليه 
..... ... كيمـز حتى تؤدب مؾاجهة العامل بالتهسة غايتها كزسانه جؾهرية لمعامل اف تكؾف 

 (ٗ)رة بدبيل مجازاته فيشذو لمدفاع عؽ نفده ".عمى كجه يدتذعر معه العامل اف االدا

 حق الدفاع  -ٖ

الذب تؼ االدعاء لحساية الذخص ع مؽ الزسانا  السهسة كاالساسية حق الدفا ديع       
االدارة كخاصة كاف حق الدفاع هؾ حق مقدس كيجدد صؾرة قرارا  بارتكال مخالفة مؽ  عميه

، كيتسثل حق (٘)لحقؾؽ االنداف كالسؾاثيق الدكليةالعدالة كهذا ما نص عميه االعالف العالسي 
اف مؾاجهة  ليه اذالدفاع بتسديؽ الذخص الستهؼ بالدفاع عؽ نفده كرد التهسة السؾجهة ا

ؽ مؽ الدفاع عؽ السخالج بالسخالفة التي ارتكبها غير كافي بل ال بد مؽ اتاحة الفرصة له ليتسد

                                                           
 . ٙ٘ٔد. عثساف سمساف  يالف العبؾدب ، مردر سابق ، ص   (ٔ)
دراسة مقارنة في الشغاـ العراقي كالسررب  –د. عمي جسعه محارل ، التأديب االدارب في الؾعيفة العامة  (ٕ)

 ٕٖٕ، ص  ٕٗٓٓاالردف ،  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٔ، اصدار  ٔكالفرندي كاالنجميزب ، ط
 . ٖٖٕك
،  ٕٙٓٓ، دار الكتب ، صشعاء ، ٔ، طدراسة مقارنة  –د. يحيى قاسؼ عمي سهل ، فرل السؾعج العاـ  (ٖ)

 .  ٕٙٛص 
 .  ٛٚٔنقال عؽ نريال احسد الظباخ ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
 .  ٕٔٓد. صالح عمؾاف ناصر الشائمي ، مردر سابق ، ص  (٘)
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اصؾؿ السحاكسا  هؾ مشح الستهؼ الحق في في  ةف مؽ القؾاعد الرئيدعركؼ أنفده، ككسا م
الدفاع عؽ نفده كاخذًا بهذ  القاعدة ال يجؾز فرض اب عقؾ ة ادارية عمى نخص اال بعد سساع 
اقؾاله كدفاعه عؽ نفده كذلػ الف االتهاـ قد يدؾف باطال مؽ االصل اب انه لؼ يردر مشه اك 

اعذار اك اسبال تعفيه مؽ العقال اك انه كقا بفعل الغير اك قد تكؾف لدا هذا الذخص الستهؼ 
، كلزساف تظبيق هذ  الحق يجب اف يدؾف الذخص الستهؼ في حالة (ٔ)تخفج العقال عشه

تدسح له بالدفاع عؽ نفده كالرد عمى ما يؾجه اليه مؽ التهؼ، ما االنارة الى اف االصل هؾ اف 
ال يؾجد هشاؾ مانا مؽ ال انه أليه إفاع عؽ نفده كدفا التهؼ السؾجهة يقؾـ الذخص بالد

اقر مبدأ كهؾ ) حق الدفاع اصالة  إذكنه في دفاعه اك لتعزيز دفاعه االستعانة بذخص اخر يعا
انه ال يؾجد ما  غيراك ككالة ( عمسا باف السذرع العراقي لؼ يشص عمى حق الدفاع بالؾكالة 

كيذسل حق الدفاع  ،(ٕ)باعتبار  مؽ الحقؾؽ القانؾنية لمذخصالحق  يسشا مؽ مسارسة مثل هذا
حق الستهؼ باالستساع لذهادة الذهؾد سؾاء كانؾا نهؾد اثبا  اـ نهؾد نفي ليتسدؽ مؽ تبرير 
فعمه ك ياف مدا مذرك يه فعمه اك نفي ذلػ، كسا اف حق الدفاع يتزسؽ مشا المجشة التحقيقية 

التهديد اك  عساؿالذخص الستهؼ فال يحق لها استاساليب غير قانؾنية تجا   ةاي عساؿاست مؽ
 ه كاال تعرض عسمها لإللغاء مؽ الؾعد اك الؾعيد كاف تسشح له الحرية الكافية لمدفاع عؽ نفد

 -كحق الدفاع يقتزي تؾفر مجسؾعة مؽ السقؾما  االساسية مشها : (ٖ)القزاء.

كتابه  أـاقؾاله كدفؾعه سؾاء كانت نفاها جركرة تسديؽ الذخص السخالج بأبداء مالحغاته ك  -ٔ
 عؽ طريق محامي . أـكسؾاء كاف بشفده 

هؼ سؾاء كانؾا مؽ جركرة تسديؽ الذخص الستهؼ بسشاقذة الذهؾد الذب يريد سساع نهادت -ٕ
 الشفي اذا كاف ذلػ مؽ مقتزيا  الدفاع . أـنهؾد االثبا  

رحيحة التي يدلي بها كهؾ في معرض الدفاع الغير ؾاؿ عدـ مدؤكلية الذخص عؽ االق -ٖ
 ما دامت هذ  االقؾاؿ مؽ مقتزيا  حق الدفاع .عؽ نفده 

تسديؽ الستهؼ مؽ الحرؾؿ كاالطالع عمى الؾثائق التي تداعد  في الدفاع عؽ نفده كتحت  -ٗ
 انراؼ جهة التحقيق .

                                                           
، ص ٜٜٛٔاالردف ،  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٖد. خالد الزعبي ، القانؾف االدارب ، ط (ٔ)

ٕ٘٘ . 
 .  ٚٚ. عثساف سمساف  يالف العبؾدب ، مردر سابق ، ص د (ٕ)
حيدر نجيب احسد ، حقؾؽ كجسانا  السؾعج العاـ عشد تظبيق الجزاء التأديبي ، بحل مشذؾر في مجمة  (ٖ)

 .  ٓٔ، ص  ٕٚٓٓ،  ٖٓالفتح ، العدد 
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التحقيق في حالة كجؾد عذر يسشا الذخص الستهؼ مؽ الدفاع عؽ نفده كأف يرال ؾقج ي -٘
 د زكاؿ هذا العذر.مثال بسرض عقمي عمى اف يدتأنج التحقيق بع

يؤثر عمى حرية الدفاع كهذا ما اجسا عميه الفقه  ؾصفهحـر تحميال الستهؼ اليسيؽ بي -ٙ
 (ٔ)كالقزاء.

هل اف السذرع العراقي في نغاـ  مفاد كاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في هذا الردد      
ؾصفه ترؾ ذلػ ب ى حق الدفاع اـنص صراحة عم ٖٕٔٓ( لدشة ٘التعميؼ االهمية كاالجشبي رقؼ )

 مؽ القؾاعد العامة ؟

لإلجابة عمى هذا التداؤؿ ال بد مؽ بياف مؾقج السذرع العراقي بالسقارنة ما السذرعيؽ 
 .السررب كاالردني

ف السذرع السررب قد انار صراحة الى حق الدفاع كذلػ بالشص عمى " ....... كال إ   
حقيق كتابي ما العامل السشدؾل اليه يجؾز تؾ يا عقؾ ة تزيد عؽ خرؼ يؾـ كاحد اال بعد ت
في حيؽ اف السذرع االردني خالج  (ٕ)السخالفة كسساع دفاعه كاثباته بأكراؽ التحقيق .......".

( لدشة ٖالسذرع السررب كلؼ يشص صراحة عمى هذا الحق ال في قانؾف التر ية كالتعميؼ رقؼ )
( ٖٓٔالسعدؿ كال في نغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية رقؼ ) ٜٜٗٔ
الرجؾع الى نغاـ التعميؼ االهمي فعشد ، كهذا ما سار عميه السذرع العراقي (ٖ)السعدؿ  ٕ٘ٔٓلدشة 

الى كيفية فرض العقؾ ة عمى السؤسدا   نجد انه انار فقو ٖٕٔٓ( لدشة ٘ؼ )كاالجشبي رق
 بؾصفهالتعميسية االهمية كالجهة التي لها حق فرض العقؾ ة دكف الشص عمى هذا الحق صراحة 

 (ٗ)مؽ السبادئ العامة. 

  

                                                           
 .  ٖٜٕد. يحيى قاسؼ عمي سهل ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
بذأف التعميؼ  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗكزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ) ( مؽ قرار٘٘يشغر نص السادة ) (ٕ)

 الخاص . 
 السعدؿ .  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٜٖيشغر نص السادة ) (ٖ)
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕٗيشغر نص السادة ) (ٗ)

قد انار صراحة الى حق الدفاع كذلػ  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚكنؾد االنارة الى اف قانؾف العسل العراقي الشافذ رقؼ )
( مشه كالتي نرت عمى ) ال يجؾز فرض العقؾ ة االنزباطية عمى العامل اال بعد مشحه فرصة ٓٗٔفي السادة )

 لمدفاع عؽ نفده ك حزؾر مسثل العساؿ ........ ( .  
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  ة عمى السخالج تدبيب القرار االدارب الستزسؽ فرض العقؾ  -ٗ

القاعدة العامة اف االدارة غير ممزمة بتدبيب قراراتها االدارية اال اذا نص القانؾف عمى     
هؼ الزسانا  التي تحقق أ مؽ بؾصفه خالؼ ذلػ، كلتدبيب القرارا  االدارية اهسية كبيرة كذلػ 

عقؾ ة ادارية  الظسأنيشة كاالقتشاع في نفس الذخص السعشي بالقرار االدارب الستزسؽ فرض
نجد اف مجمس الدكلة الفرندي قد فرض رقابة مذددة عمى االدارة بالتركيز عمى  إذ، (ٔ)عميه

تدبيب القرارا  في الحاال  التي يؾجب فيها القانؾف اك التشغيؼ ذكر التدبيب كقد كانت لسجمس 
في قزية )  ٖٜٛٔمارس  ٕ٘الدكلة قرارا  عديدة في هذا الجانب مشها قرار  الرادر بتاريخ 

Moussertففي الحاال  التي يفرض فيها (ٕ)( التي تتعمق برفض تمسيذ لاللتحاؽ بالسدرسة ،
القانؾف عمى االدارة تدبيب قرارتها يترتب عميها التزاـ قانؾني فاذا لؼ تقؼ بتدبيب هذ  القرارا  

   (ٖ)يها.ف طعؽتكؾف معرجة لإللغاء مؽ القزاء فيسا لؾ  مؽ ثسةاصبحت معيبة بعيب الذدل ك 

( ٘يثار تداؤؿ هشا كهؾ هل انار السذرع العراقي في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ك 
سيتؼ صراحة الى الزاـ االدارة بتدبيب قراراتها عشد فرض عقؾ ة ادارية معيشة ؟  ٖٕٔٓلدشة 

 االجابة عمى هذا التداؤؿ ببياف مؾقج كل مؽ السذرع السررب كاالردني مقارنًة بالسذرع
 العراقي.

ف السذرع السررب قد ذكر صراحة جركرة  ياـ االدارة بتدبيب قراراتها التي تتزسؽ إ    
تؾ يا جزاءا  ادارية كذلػ بالشص عمى " ....... يجب اف يدؾف القرار الرادر بتؾ يا الجزاء 

سذرع ، كالسذرع العراقي عمى خالؼ ال(٘)في حيؽ نجد اف السذرع االردني (ٗ)مدببًا ........".
نجد اف السذرع العراقي لؼ يذر صراحة الى هذ  هذ  الزسانة صراحة ، اذ  يذكرالسررب لؼ 

الزسانة في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي كانسا فقو ذكر العقؾ ا  التي يسدؽ فرجها عمى 
 .(ٙ)السؤسدا  التعميسية االهمية ككيفية فرجها كالجهة التي لها الحق بفرجها

 

                                                           
 .  ٕ٘ٓعمؾاف ناصر الشائمي ، مردر سابق ، ص د. صالح  (ٔ)
دراسة مقارنة مدعسة بتظبيقا  قزائية حديثة في كل مؽ  –د. عسار بؾ جياؼ ، الؾسيو في قزاء االلغاء  (ٕ)

 .  ٕٖٙ، ص  ٕٔٔٓاالردف ،  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٔمرر ، ط -تؾنس–فرندا  –الجزائر 
 .  ٖٔ٘دب ، مردر سابق ، ص د.   كليد ال با (ٖ)
 بذأف التعميؼ الخاص .  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )٘٘يشغر السادة ) (ٗ)
 السعدؿ .  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٜٖيشغر السادة ) (٘)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘جشبي رقؼ )( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالٕٗيشغر السادة ) (ٙ)
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عدـ انارته في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي  رغؼكنؾد اانارة هشا اف السذرع العراقي      
ف أال إالشافذ عمى الزاـ االدارة بتدبيب قراراتها الستزسشة فرض عقؾ ا  ادارية عمى السخالج 

هذا ال يعشي بأف االدارة حر  في تدبيب هذ  القرارا  مؽ عدمه بل هي ممزمه بتدبيب هذ  
ف التدبيب اصبح مؽ السبادئ العامة أا  حتى في حالة  يال الشص كالدبب في ذلػ القرار 

التدبيب في هذ  الحالة استثشاء مؽ االصل العاـ الستزسؽ عدـ الزاـ االدارة  عدّ لمقانؾف كهذا ب
 (ٔ)بتدبيب قراراتها.

 الفرع الثاني   
 الزسانات السهضهعية

قاصرا مالؼ تراحبها جسانا  مؾجؾ ية كهذ   أثرهايبقى ف الزسانا  الذدمية إ   
الزسانا  تتسثل بذخرية العقؾ ة ككحدتها كجركرة التشاسب بيؽ العقؾ ة السفركجة كالسخالفة 

  -ما سشبيشه تباعا : كهؾعدـ رج ية العقؾ ا  االدارية  فزاًل عؽالسرتكبة 

 نخرية العقؾ ة االدارية -ٔ

مبدأ نخرية العقؾ ة مؽ الشتائب السبانرة كالهامة السترتبة عمى مبدأ مذرك ية  يعد    
العقؾ ة كيقرد بهذا السبدأ  اف العقؾ ة ال تريب اال مؽ ارتكب السخالفة اك ساهؼ في ارتكابها، 

اف العدالة كالسشظق  اذ، (ٕ)ف يتحسل نخص جريرة ذنب ارتكبه نخص اخرأال يسدؽ إذ 
، كهذا السبدأ (ٖ)مؽ ارتكبها اك ساهؼ بارتكابها عقؾ ة نخرية كال تريب االيقتزياف اف تكؾف ال

  (ٗ)قد نص عميه القراف الكريؼ بقؾله ))َكاَل َتِزُر َكاِزَرٌة ِكْزَر ُأْخَرٰا ((.

ذ نجد اف هذ  الزسانة مؾجؾدة فعال عشد تؾجيه العقؾ ة االدارية باالستشاد الى نغاـ إ    
، كهذا ما انار  اليه كزارة التر ية بالشص عمى )  ٖٕٔٓ( لدشة ٘ي رقؼ )التعميؼ االهمي كاالجشب

عمى مدير السؤسدة التر ؾية االهمية كانسا تفرض تفرض  أنفاً اف العقؾ ا  الؾاردة في الشغاـ 
 (٘)(.عمى مؤسس السؤسدة التر ؾية االهمية 

                                                           
 . ٖٕٛد. عمي جسعه محارل ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
 .  ٕٗٓد. صالح عمؾاف ناصر الشائمي ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 .  ٜٚٔد. عمي عبد القادر القهؾجي ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 .  (ٛٔ)سؾرة فاطر اية  (ٗ)
 .ٕٛٔٓ/ٕ/٘ٔفي  ٕٔٛٓالسديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد  –( كتال كزارة التر ية  ٘
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خركجا عؽ نخرية العقؾ ة اذا اثر  عمى الغير برؾرة غير  يعدّ ما االنارة بانه ال    
نخريه قانؾنا عمى الرغؼ مؽ االثار  دمبانرة ما داـ انها لؼ تفرض عمى غير السخالج فهي تع

  (ٔ)التي تشتب عشها كاق يا.

خركجا عؽ مبدأ نخرية  دكاستشادا لسا تقدـ يثار تداؤؿ في هذا الردد كهؾ هل يع    
معا بة نخص نتيجة فعل ارتكبه نخص اخر تر ظه عالقة قانؾنية به كخاصة  العقؾ ة في حالة

 بعد تظؾرا  الحياة كتعقيداتها كارتباط السدتخدميؽ بأر ال العسل ؟

 لقد اجال الفقه عمى هذا التداؤؿ بالذدل االتي 

في حالة مدائمة الذخص البالغ كالذب يعسل تحت امرة نخص اخر كحالة ارتباط التابا -أ
 تبؾع الذب يعسل تحت امرته فهل يدؾف صاحب العسل اك الرئيس مدؤكال عؽ عسل التابابالس
 كاف رأب الفقه كاالتي  ك

اذا كانت السهشة التي يسارسها التابا مشغسة برػ قانؾني في هذ  الحالة يدؾف رل العسل -
 .هشةالسمدؤكال عؽ السخالفا  التي يرتكبها مدتخدمؾ  اذا كانت هذ  السخالفة تسس قؾاعد 

عؽ كل مخظئ عمى  يبحلاذا كانت السخالفة مؽ السخالفا  غير العسدية في هذ  الحالة -
 حدة.

قانؾنا بسشا كقؾع مخالفة اك جريسة ما فاذا كقعت  اً في حالة الذخص الذب يدؾف مدمف-ل
 السخالفة اك الجريسة يدؾف مدؤكال.

قدسيؽ بيؽ مؽ يشكر مدؤكلية  عمى كهشا انقدؼ الفقهفي حالة مدائمة االنخاص السعشؾية - 
االنخاص السعشؾية ك يؽ مؽ يقؾلؾف بسدؤكليتها كما ذلػ يسدؽ اف تراغ العقؾ ا  حدب ما 

 (ٕ)ما طبيعة الذخرية السعشؾية. يتالءـ

 كحدة العقؾ ة االدارية -ٕ

كحدة العقؾ ة مؽ الزسانا  السترتبة عمى مبدأ التشاسب كالذب يقرد به عدـ تعدد  تعد     
لعقؾ ا  عمى السخالفة الؾاحدة ما اانارة بأف هذا االلتزاـ ال يذسل تعدد العقؾ ا  اك جسعها ا

الشغاـ القانؾني عمى الؾاقعة ذاتها اذا كاف كل مشها يشتسي الى نغاـ قانؾني يختمج عؽ االخر ك

                                                           
لبشاف ،  –، مشذؾرا  زيؽ الحقؾ ية ، بيرك   ٔجاسؼ خريبو خمج ، نرح قانؾف العقؾ ا  القدؼ العاـ ، ط (ٔ)

 . ٕٗٚ، ص  ٕٚٔٓ
 . ٖٕٗكٖٖٕبق ، ص د.   عمي الدالؼ  ياد الحمبي ، مردر سا (ٕ)
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اف السدتقر عميه في هذا السبدأ هؾ عدـ جؾاز معا بة  ، اذ(ٔ)الجشائيكالشغاـ القانؾني اادارب 
يجؾز استثشاًء معا بة السخظأ عمى فعمه الؾاحد  لكؽمرتيؽ ذاتها السذنب عمى السخالفة االدارية 

عقؾ ة ادارية عمى  فرجتمعاقبته، كذلػ اذا  رغؼاكثر مؽ مرة اذا استسر في ارتكابه لمسخالفة 
د عيب في االختراص اك الذدل فاف هذا ال يسشا مؽ اعادة نها الغيت بدبب كجؾ أال إالسخالج 

معا بة السخالج كؾف الغاء العقؾ ة االدارية لؼ يدؽ بدبب السؾجؾع كانسا بدبب عيب في 
الذخص السخالج بعقؾ ة اصمية كاخرا  ُعؾقبعؽ هذا السبدأ اذا  اً خركج دال يعك ،(ٕ)الذدل

 (ٖ)تب ية اك تكسيمية عمى ذا  السخالفة.

كاستشادا لسا تقدـ تثار عدة تداؤال  فيسا يخص جسانة كحدة العقؾ ة كهذ  التداؤال      
الذخص السخالج بعقؾ ة كاحدة اذا ارتكب عدة مخالفا  مرتبظة ما بعزها  يعاقبهي هل 

البعض اك ناتجة عؽ فعل كاحد كسا في القانؾف الجشائي ؟ كهل يؾجد نغاـ تفريد العقؾ ة في 
 ا هؾ مؾجؾد في القانؾف الجشائي ؟القانؾف االدارب كس

فيسا يخص الدؤاؿ االكؿ نجد اف االصل هؾ تعدد العقؾ ا  االدارية بتعدد السخالفا       
بسا اف السذرع لؼ يحدد لكل مخالفة ادارية عقؾ ة ادارية خاصة بها لكؽ التي يرتكبها الذخص، 

عقؾ ا  التي نص عميها القانؾف فانه كانسا ترؾ ذلػ لإلدارة في اختيار الجزاء السشاسب مؽ بيؽ ال
ال يؾجد هشاؾ ما يسشا مؽ معا بة الذخص السخالج بعقؾ ة كاحدة مشاسبة اذا ارتكب عدة 

كهذا ما اكدته السحدسة االدارية ، عل كاحد اك كانت مرتبظة ما بعزهامخالفا  ناتجة عؽ ف
التأديب السظعؾف فيه تزسؽ العميا في مرر بالقؾؿ " لسا كاف ذلػ ككاف الثابت اف قرار مجمس 

مجازاة الظاعشة عؽ السخالفتيؽ السشدؾ تيؽ اليها كقرر جزاء مدتقل لكل مخالفة عمى حدة، بيشسا 
الرحيح في القانؾف هؾ اختيار جزاء مشاسب لمؾاقعتيؽ معا فأنه يدؾف قد اخظأ في تظبيق 

  (ٗ)القانؾف كتأكيمه بسا يؾجب الغاء  ".

اؿ الثاني نجد بأف نغاـ تفريد العقؾ ة مؾجؾد ايزا في القانؾف اما فيسا يخص الدؤ        
اف السذرع سؾاء في قانؾف انزباط مؾعفي الدكلة نأنه ناف القانؾف الجشائي كخاصة االدارب 

 ٖٕٔٓ( لدشة ٘جشبي رقؼ )في نغاـ التعميؼ االهمي كاال اـ ٜٜٔٔ( لدشة ٗٔقظاع العاـ رقؼ )كال

                                                           
 . ٘ٗ  عمي عبد الرجا عفمؾؾ ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
، مدتبة دار الشهزة العر ية ، مرر ،  ٕد. احسد سالمة بدر ، التحقيق االدارب كالسحاكسة التأديبية ، ط (ٕ)

 .  ٔٓٔ، ص  ٕٓٔٓ
 .  ٛ٘ٔد. عثساف سمساف  يالف العبؾدب ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 .  ٖٓٔد. احسد سالمة بدر ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
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عمى اف  مسا يدؿحدب جدامة الفعل الذب ارتكبه السخالج ية ريجالعقؾ ا  برؾرة تدنجد  تشاكؿ 
 –اذ نجد اف كزارة التر ية  (ٔ)القانؾف االدارب يأخذ بتفريد العقؾ ة كهؾ ما يدسى بالتفريد التذريعي.

السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي قد انار  الى ) يؾجه اك يعفى مدير السؤسدة 
حدب  ٖٕٔٓ( لدشة ٘مخالفته احداـ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) االهمية في حالة

 (ٕ)جدامة السخالفة السرتكبة(.

 التشاسب بيؽ العقؾ ة كالسخالفة السرتكبة  -ٖ

بدبب تعذر حرر السخالفا  التأديبية اك االدارية حررا نامال كجعل لكل مخالفة        
عقؾ ة معيشة دفا بعض الفقه الى القؾؿ اف الزامية الدمظة االدارية باحتراـ مبدأ نر ية الجزاء 
االدارب ال يسثل اال قيدا يديرا عمى الدمظة التي لها حق بفرض العقؾ ة االدارية ك األخص 

دارب كذلػ بدبب الحرية السظمقة التي يسمكها في تحديد نؾع الجزاء الذب يرا  مشاسبا الرئيس اال
االدارة في فرض عقؾ ا  نديدة عمى  مغاالةما الخظأ السرتكب مسا يعشي كجؾد احتسالية 

دفا بعض التذريعا  كمشها العراقي كاالردني كالسررب الى الزاـ  كهؾ ما، (ٖ)مخالفا  بديظة
 افنالحظ اذ  ،الدمظة التي تفرض العقؾ ة بزركرة مراعاة التشاسب بيؽ الخظأ السرتكب كالعقؾ ة

لى " كل مؽ يخالج الؾاجبا  أك يرتكب السحغؾرا  السشرؾص عميها إنار أالسذرع السررب 
زى الؾاجب في أعساؿ كعيفته يجازا بإحدا الجزاءا   في هذا القانؾف أك يخرج عمى مقت

السشرؾص عميها في السؾاد التالية كذلػ بسا يتشاسب ما كعيفته كعركؼ السخالفة التي 
، ككذلػ نجد اف السذرع االردني نص عمى " التشاسب بيؽ العقؾ ة الستخذة كطبيعة (ٗ)ارتكبها"

 .(٘)ااجراءا  التأديبية الستخذة ..." السخالفة السرتكبة كعدـ السغاالة أك التداهل في

                                                           
، مشذؾرا   ٔد. عمي عبد القادر القهؾجي ك د سامي عبد الكريؼ محسؾد ، اصؾؿ عمسي االجراـ كالعقال ، ط (ٔ)

 .  ٕٕٓك ٜٕٔ،ص  ٕٓٔٓلبشاف ،  –  الحمبي الحقؾ ية ، بيرك 
( مؽ ٛ، ككذلػ السادة ) ٖٕٔٓ( لدشة ٘) ( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼٖٕكيشغر ايزا نص السادة )

 .  ٜٜٔٔ( لدشة ٗٔقانؾف انزباط مؾعفي الدكلة كالقظاع العاـ رقؼ )
 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٜٖككذلػ السادة )

 .  ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗ) ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ ٖٙ( ك)  ٕٙ( ك ) ٔٙ( ك)  ٘٘كالسؾاد )
 .ٜٕٔٓ/ٕ/ٕ٘( في ٜٜٕٓ( كتال السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ذب العدد ) ٕ
 –دراسة قانؾنية مقارنة ) فرندا  –د. عدناف عاجل عبيد ، جسانا  السؾعج الدابقة لفرض العقؾ ة التأديبية  (ٖ)

 .  ٖٓٔ، ص  ٕٛٔٓشذر كالتؾزيا ، مرر ، ، السركز العر ي لم ٔالعراؽ ( ، ط –االردف  –مرر 
 .  ٜٛٚٔ( لدشة  ٛٗ( مؽ قانؾف العامميؽ بالقظاع العاـ السررب رقؼ )ٓٛيشغر نص السادة ) (ٗ)
 السعدؿ .  ٕٚٓٓ( لدشة ٖٓ( مؽ نغاـ الخدمة السدنية االردني رقؼ )ٗ/أ/ٓٗٔيشغر نص السادة ) (٘)
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قد انار في قانؾف انزباط مؾعفي الدكلة كالقظاع العاـ  ايزا السذرع العراقيكسا اف       
الى " يختص السجمس بسا يأتي : اكال : الشغر في االعتراجا  السذار  ٜٜٔٔ( لدشة ٗٔرقؼ )

( مؽ هذا القانؾف  كله أف يقرر السرادقة عمى القرار أك ٔٔإليها في الفقرة )خامدا( مؽ السادة )
حداـ هذا القانؾف  " اب اف القانؾف مشح مجمس االنزباط العاـ تخفيض العقؾ ة أك الغائها كفقا أل

سابقا ) محدسة قزاء السؾعفيؽ حاليا ( الحق في جعل العقؾ ة السفركجة متشاسبة ما السخالفة 
 (ٔ)اسب بيشهسا.السرتكبة في حالة عدـ التش

الفة السرتكبة ك سا اف التذريعا  اعال  قد انار  الى مبدأ التشاسب بيؽ العقؾ ة كالسخ      
بهذا السبدأ في فرض العقؾ ا  االدارية التي  يمتـزفي مجاؿ الؾعيفة العامة فأنه مؽ بال اكلى 

تفرجها االدارة عمى االنخاص الذيؽ ال تر ظهؼ بها رابظة كعيفية كذلػ بدبب عدـ كجؾد قانؾف 
سبدأ تشاسب العقؾ ة كسا في السانيا، ف مرر كاالردف كالعراؽفي كل مؽ  ةخاص بالعقؾ ا  االداري

مؽ اهؼ الزسانا  في مجاؿ العقؾ ا  االدارية نأنه في ذلػ نأف العقؾ ا  في القانؾف  ديع
عمى السؤسدا   بدأ عشد فرجها لعقؾ ة معيشةيفرض عمى االدارة مراعاة هذا الس إذالجشائي، 

التشاسب بأنه " ال عبر  محدسة التسييز العرا ية في قرار لها عؽ مزسؾف ، كقد التر ؾية االهمية
يشبغي اف تكؾف العقؾ ة هيشة بحيل ال يؤ ه بها كال تكؽ قاسية بغير مبرر اذ ال فائدة مؽ عقؾ ة 

، كاالدارة عشد عدـ مراعاتها لسبدأ التشاسب في فرض العقؾ ة االدارية تكؾف قراراتها (ٕ)غير رادعة "
الس يار الذب يسدؽ االستشاد عميه  ، كالدؤاؿ الذب يثار هشا ما هؾ(ٖ)معرجة لإللغاء مؽ القزاء

 في معرفة كجؾد تشاسب بيؽ السخالفة السرتكبة كالعقؾ ة السفركجة مؽ عدمه ؟

ف االمر في هذا الجانب ال يخرج عؽ م ياريؽ هسا الس يار السؾجؾعي كالس يار إ     
تي ف الس يار السؾجؾعي يتسثل في جدامة االعتداء عمى السرمحة اك الحق الأ إذالذخري 

تتحدد العقؾ ة حدب جدامة الشتيجة التي تحققت بدبب هذ  السخالفة ،  مؽ ثسةيحسيها القانؾف ك 
اما الس يار الذخري الذب يتسثل في درجة الخظأ الذب يسدؽ اسشاد  الى السخالج بغض الشغر 

                                                           
. كنؾد ٜٜٔٔ( لدشة ٗٔاط مؾعفي الدكلة كالقظاع العاـ رقؼ )اكال ( مؽ قانؾف انزب /٘ٔيشغر نص السادة ) (ٔ)

االنارة الى اف مجمس االنزباط العاـ قد تغير اسسه الى )محدسة قزاء السؾعفيؽ ( بسؾجب التعديل الخامس 
 .ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙنؾرا الدكلة رقؼ ) لقانؾف مجمس  ٖٕٔٓ( لدشة ٚٔرقؼ )

 .  ٖٓ، مردر سابق ، ص    عمي عبد الرجا عفمؾؾ (ٕ)
، دار الدشهؾرب ،  ٕ٘ٔٓ( لدؽ ٖٚ  عدناف عمي الز ر ، محاجرا  في قانؾف العسل العراقي الجديد رقؼ ) (ٖ)

 .  ٔٙٔ، ص  ٜٕٔٓلبشاف ،  –بيرك  
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 دعؽ جدامة الشتيجة التي تحققت مؽ السخالفة السرتكبة، كلغرض االختيار االمثل لمعقؾ ة ال ب
 (ٔ)ال يسدؽ ترجيح احدهسا عمى االخر. مؽ االستعانة بالس ياريؽ معا اذ

كحرر السخالفا  االدارية ك  كيتبادر الى الباحل الدؤاؿ االتي كهؾ هل باامداف تحديد   
تحقيق  مؽ ثسةك  جعل لكل مخالفة ادارية مؽ قبل السؤسدا  التر ؾية االهمية عقؾ ة معيشة

 التشاسب الكامل بيؽ السخالفة السرتكبة كالعقؾ ة االدارية السفركجة ؟

 قدسيؽ في االجابة عمى هذا التداؤؿ  عمىلقد انقدؼ الفقه االدارب 

: يذهب الى تأييد فكرة حرر فكرة السخالفا  االدارية ما ما يقابمها مؽ عقؾ ا   القدم االول
االمر اتخاذ يتحقق التشاسب الكامل بيؽ السخالفة كالعقؾ ة السفركجة كيتظمب هذا  مؽ ثسةك 

 ااجراءيؽ التييؽ :

 كترشيفها الى فئا  كدرجا  حدب مدا خظؾرتها .كافة جركرة تحديد السخالفا  االدارية -ٔ
كل جركرة تقميص العقؾ ا  االدارية السفركجة كتبشي فكرة الحديؽ ) االدنى كاالقرى ( ل-ٕ

 كاحدة مؽ تمػ العقؾ ا  .

: ذهب الى االعتراض عمى فكرة تحديد كحرر السخالفا  االدارية ما ما يشاسبها  القدم الثاني
في ذلػ هؾ اف هذ  الفكرة تتجاهل الغركؼ التي تراحب كل خظأ ادارب  بمؽ عقؾ ا  كالدب

اف االدارة هي االقدر مؽ  فزاًل عؽالتي قد تكؾف هذ  الغركؼ مذددة اك قد تكؾف مخففة، هذا 
غيرها عمى تقدير مدا مالئسة العقؾ ة االدارية السفركجة ما السخالفة السرتكبة كذلػ بدبب 

 (ٕ)خبرتها في تحديد مدا خظؾرة السخالفة الؾاقعة عمى سير السرفق العاـ بانتغاـ كاطراد.

لى الرؾال كالدبب إ ليه القدؼ الثاني مؽ الفقه هؾ االقرلإكيرا الباحل اف ما ذهب       
في ذلػ هؾ اف اعساؿ االدارة الحديثة كما يراحبها مؽ تعقيد كتذعب مسا يؤدب الى كقؾع 

دكف السخالفا  يجعل مؽ فأف تحديد العقؾ ا  االدارية  مؽ ثسةمخالفا  يرعب حررها سابقا ك 
ؽ عدـ تعدج االدارة قادرة عمى فرض العقؾ ة التي تتشاسب ما السخالفة التي كقعت كالزسانة م

االدارة في هذا االمر هؾ خزؾع قرارتها الى رقابة القزاء الذب يقؾـ بدكر  بإلغاء العقؾ ة اك 
 .مؾ اك تعدج مؽ قبل االدارة تعديمها اذا كقا فيها غ

                                                           
د. عمي عبد القادر القهؾجي ك د. سامي عبد الكريؼ محسؾد ، اصؾؿ عمسي االجراـ كالعقال ، مردر سابق،  (ٔ)

 .  ٜٕٔك ٕٛٔص 
 .  ٙٓٔد. احسد سالمة بدر ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
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 عدـ رج ية العقؾ ة االدارية -ٗ

مبدأ عدـ رج ية القرارا  الستعمقة بالعقال كالتجريؼ مؽ اهؼ الزسانا  الستعمقة  يعد    
، كفي (ٔ)بحقؾؽ االنداف ليس عمى السدتؾا الداخمي فقو كانسا عمى السدتؾا الدكلي ايزا

اف مؽ السدمؼ به اف القرارا  االدارية الستزسشة فرض العقؾ ة تدرب برؾرة  الجانب االدارب 
اف الحدسة مؽ تقرير عدـ  إذ، (ٕ)ر مؽ تاريخ فرض هذ  العقؾ ة عمى السخالجفؾرية ك أثر مبان

رج ية القرارا  االدارية كحدب ما استقر عميه الفقه كالقزاء االدارييؽ في مرر كفرندا هي 
ف االعتبارا  التي ساقها الفقه لتبرير عدـ أعدـ رج ية القؾانيؽ، ك  اقر فيهاذا  الحدسة التي 

التي استشد اليها في تقرير عدـ رج ية القؾانيؽ  نفدها االعتبارا رج ية القرارا  االدارية هي 
 : يأتيكهذ  االعتبارا  تتسثل بسا 

 احتراـ الحقؾؽ السدتدبة  -ٔ
 استقرار االعساؿ كالسراكز القانؾنية  -ٕ
 تحقيق العدالة  -ٖ
 (ٖ)شظق.مخالفة الرج ية لمس -ٗ

ك خرؾص عدـ رج ية القرارا  االدارية الستزسشة فرض عقؾ ة ادارية يثار تداؤؿ في      
هذا الردد كهؾ هل باامداف تظبيق قاعدة القانؾف االصمح لمستهؼ السظبقة في القانؾف الجشائي 

جديد في نظاؽ القانؾف االدارب في حالة ارتكال مخالفة ادارية في جل قانؾف قديؼ كصدر قانؾف 
يجعل العقؾ ة السقررة لهذ  السخالفة اخج مؽ القانؾف الدابق اك يمغي العقؾ ة نهائيا كيجعل الفعل 

 مباح ؟

قبل االجابة عمى هذا الدؤاؿ ال بد لشا مؽ بياف متى يدؾف القانؾف اصمح لمستهؼ في       
قد نص  السعدؿ، ٜٜٙٔ( لدشة ٔٔٔنظاؽ القانؾف الجشائي نجد اف قانؾف العقؾ ا  العراقي رقؼ )

عمى أنه إذا صدر قانؾف اك أكثر بعد ارتكال الجريسة كقبل أف يربح الحدؼ  – ٕعمى " ..... 
كسذا صدر بعد صيركرة الحدؼ نهائيا  – ٖالرادر فيه نهائيا فيظبق القانؾف االصمح لمستهؼ. 

ذ قانؾف يجعل الفعل اك االمتشاع الذب حدؼ عمى الستهؼ مؽ أجمه غير معاقب عميه يؾقج تشفي
                                                           

 –د. صالح زيد قريمه ، جسانا  الحساية الجشائية الدكلية لحقؾؽ االنداف ، دار الشهزة العر ية ، القاهرة  (ٔ)
 .  ٓٚٔ، ص  ٜٕٓٓمرر ، 

 .  ٛ٘ٔد. عثساف سمساف  يالف العبؾدب ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
دراسة  –ديب عبد الفتاح الدشتريدى ، االثر الرجعي في القزاءيؽ االدارب كالدستؾرب د. احسد عبد الح (ٖ)

 .  ٜٕٗ، ص ٕٔٔٓمرر ،  –مقارنة بيؽ القانؾف كالذريعة االسالمية ، دار الشهزة العر ية ، القاهرة 



 

 

162 

الحدؼ كتشتهي آثار  الجزائية كال يسس هذا بأب حاؿ ما سبق تشفيذ  مؽ العقؾ ا  ما لؼ يشص 
القانؾف الجديد عمى خالؼ ذلػ كعمى السحدسة التي أصدر  الحدؼ ابتداء أف تقرر كقج تشفيذ 

أما إذا جاء القانؾف الجديد  – ٗالحدؼ بشاء عمى طمب مؽ السحدؾـ عميه اك االدعاء العاـ . 
ففا لمعقؾ ة فحدب جاز لمسحدسة التي أصدر  الحدؼ ابتداء إعادة الشغر في العقؾ ة السحدـؾ مخ

، (ٔ)بها عمى جؾء أحداـ القانؾف الجديد كذلػ بشاء عمى طمب السحدؾـ عميه اك االدعاء العاـ "
 كهذا يعشي اف القانؾف يدؾف اصمح لمستهؼ اذا الغى العقؾ ة كجعل الفعل مباح غير معاقب عميه
حتى كاذا صدر حدؼ نهائي باالستشاد الى القانؾف القديؼ اما اذا جاء القانؾف يخفج العقؾ ة هشا 

 اصمح لمستهؼ . دجاز لمسحدسة تظبيق القانؾف الذب يع

نرا بأنه ال يؾجد هشاؾ مانا قانؾني مؽ تظبيق قاعدة القانؾف االصمح لمستهؼ في  لذلػك     
قزت " ....  إذاليه السحدسة االدارية العميا في مرر  نظاؽ القانؾف االدارب كهذا ما ذهبت

بالزاـ الدمظة التأديبية رئاسية كانت اك قزائية بتؾ يا العقؾ ا  التأديبية السقررة قانؾنا كقت كقؾع 
الفعل التأديبي الذب يجازب مؽ اجمه العامل كعدـ تظبيق اية عقؾ ة تأديبية الحقة عمى تاريخ 

مالؼ تكؽ العقؾ ة اصمح لمسؾعج الستهؼ اك كانت حالته الؾعيفية قد كقؾع الجريسة التأديبية 
تغير  عشد الحدؼ عمى نحؾ يدتحيل معه تؾ يا العقؾ ة الشافذة قانؾنا كقت كقؾع الجريسة التأديبية 

استشادا لسا تقدـ ك سا اف القانؾف االصمح  لذلػ، ك (ٕ)كذلػ استثشاء مؽ مبدأ عدـ رج ية القؾانيؽ "
ليس في قانؾف العقؾ ا  فقو كانسا ايزا مظبق في نظاؽ القانؾف االدارب في  لمستهؼ مظبق

التي مجاؿ الؾعيفة العامة كال يؾجد ما يسشا مؽ تظبيق هذا السبدأ في نظاؽ العقؾ ا  االدارية 
كذلػ بدبب تعمق االمر بحقؾؽ كحريا  االنخاص تفرض عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية 

 . الستعامميؽ ما االدارة

 

 

 

 

 

                                                           
 السعدؿ . ٜٜٙٔ( لدشة ٔٔٔ( مؽ قانؾف العقؾ ا  العراقي رقؼ )ٕيشغر نص السادة ) (ٔ)
 .  ٘ٓٔعؽ د. احسد سالمة بدر ، مردر سابق ، ص  نقال (ٕ)
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 السطلب الثاني                              
 الزسانات القزائية                    

بسا اف العقؾ ة االدارية تتستا بخاصية الزجر كالردع فأنها تشظؾب دائسا عمى خظؾرة       
محتسمه بالسداس حقؾؽ االنخاص كحرياتهؼ في مسارسة الشذاط الخاص بهؼ سؾاء كاف هذا 

تقييدا، كلغرض تحقيق التؾازف بيؽ حق االدارة في السحافغة عمى سير  أـالسداس انتقاصا 
لالمتيازا  السسشؾحة لها لتحقيق الرالح العاـ كعدـ انحراؼ الجها   سالهاتعالسرافق العامة كاس

 ةالخاجعة لمرقابة عؽ تحقيق السرمحة العامة ك يؽ عدـ السداس بحقؾؽ االنخاص الدستؾري
كالقانؾنية  كاف ال بد مؽ خزؾع اعساؿ االدارة لرقابة القزاء كلبياف الزسانا  القزائية لفرض 

كؿ سشبيؽ به هذا السظمب بفرعيؽ األ درسى السؤسدا  التر ؾية االهمية سشالعقؾ ة االدارية عم
الجهة القزائية السخترة بالرقابة عمى فرض العقؾ ة االدارية عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية 

 كالثاني سشخرره لبياف نظاؽ الرقابة القزائية عمى هذ  العقؾ ا  . 

 ولالفرع ال 
 الرقابة على فرض العقهبة االداريةالجهة القزائية السخترة في 

قبل بياف الجهة القزائية السخترة في الرقابة عمى فرض العقؾ ة االدارية عمى        
السؤسدا  التر ؾية االهمية كعمى العامميؽ فيها ال بد لشا مؽ بياف بأنه قبل الظعؽ بقرار فرض 

هة السخترة كالتغمؼ يدؾف عمى نؾعيؽ التغمؼ مشه اماـ الجال بد مؽ العقؾ ة اماـ القزاء االدارب 
، كمؽ التذريعا  التي انار  صراحة الى التغمؼ مؽ العقؾ ة تغمؼ كجؾ ي كتغمؼ جؾازب 

ف التغمؼ يدؾف اماـ المجشة السركزية لمتعميؼ الخاص ألى إنار أالسفركجة السذرع السررب الذب 
 –تختص المجشة بسا يمي ....... ج السذدمة بؾزارة التر ية كالتعميؼ كذلػ بالشص عمى " ....... 

الفرل في الظمبا  كالتغمسا  التي يتقدـ بها اصحال الذأف مؽ قرارا  لجاف التعميؼ الخاص 
  (ٔ)بالسديريا  اك االدارا  التعميسية ....... ".

ذ لؼ إفيسا يخص السذرع االردني نجد انه اتخذ نهجًا مخالفا لشهب السذرع السررب       
بقرار فرض العقؾ ة اماـ السحدسة  ةً لى الظعؽ مبانر إنار أالتغمؼ مؽ عدمه كانسا  يذر الى جؾاز

عشد الرجؾع الى ، اما بخرؾص مؾقج السذرع العراقي مؽ جؾاز التغمؼ مؽ عدمه ف(ٕ)السخترة

                                                           
بذأف التعميؼ  ٕٗٔٓ( لدشة  ٕٓٗ( مؽ قرار كزير التر ية كالتعميؼ السررب رقؼ )ٖٙيشغر نص السادة ) (ٔ)

 .  ٜٕٔٓ( لدشة ٓٔٔالخاص كالسعدلة بالقرار الؾزارب رقؼ )
 السعدؿ.  ٜٜٗٔ( لدشة ٖأ ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ ) /ٜٖيشغر السادة ) (ٕ)
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نجد انه انار الى التغمؼ الجؾازب كذلػ  ٖٕٔٓ( لدشة ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )
حب االجازة التغمؼ مؽ القرارا  السشرؾص عميها في البشؾد )رابعا( ك )خامدا بالشص عمى " لرا

( مؽ هذا الشغاـ كفقا لإلجراءا  السشرؾص عميها في البشديؽ )ثالثا( ك )رابعا( ٖٕ( مؽ السادة )
 اف  ثالثا ( نجد انها تشص عمى /ٛ، كعشد الرجؾع الى السادة )(ٔ)( مؽ هذا الشغاـ "ٛمؽ السادة )

( يؾما مؽ تاريخ تدجيل الظمب في مدتبه كيعد عدـ ٖٓ" يبت كزير التر ية في الظمب خالؿ )
، كعشد قراءتشا لمشرؾص اعال  نجد اف السذرع العراقي قد اجاز (ٕ)البت في الظمب رفزا له "

التغمؼ مؽ بعض العقؾ ا  التي تفرض عمى السؤسدا  التعميسية االهمية كليس جسيعها كذلػ 
" لراحب االجازة التغمؼ مؽ القرارا  السشرؾص عميها في البشؾد )رابعا( ك )خامدا (  ألنه ذكر

( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي ٖٕ( مؽ هذا الشغاـ ..." كعشد الرجؾع لمسادة )ٖٕمؽ السادة )
 البشديؽ )رابعا ك خامدا ( نجد انها عقؾ ة االغالؽ الجزئي كاالغالؽ الكمي ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ )
دكف غيرها مؽ العقؾ ا  اب انه ال يجؾز التغمؼ مؽ العقؾ ا  االخرا الؾاردة في البشؾد مؽ فقو 

( كهذ  العقؾ ا  هي ) لفت الشغر كاالنذار كالؾجا تحت ٖٕ)اكال كثانيا كثالثا( مؽ السادة )
 اخالؿ بحقؾؽ الذخص السعاقب ك التالي ال بد مؽ تعديل نص د، كهذا يع(ٖ)االنراؼ السؾقت (

كاف يدؾف التغمؼ مؽ  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕ٘السادة )
دكف االخر. هذا فيسا يتعمق بالعقؾ ة االدارية التي يجؾز  ها مؽبعزكليس مؽ  جسيعها العقؾ ا 

فرجها عمى السؤسدا  التعميسية االهمية اما فيسا يتعمق بالعقؾ ا  التي تفرض عمى الكؾادر 
اف قانؾف العسل اجاز الظعؽ بها مبانرة اماـ السحدسة السخترة خالؿ  نجددارية كالتعميسية اال

( يؾما اذا كانت العقؾ ة  ٖٓ( يؾما مؽ تاريخ تبميغه بقرار فرض العقؾ ة كخالؿ فترة ) ٘ٔفتر  )
  (ٗ)الفرل.

 -ل باالتي :كيذترط لكي يشتب التغمؼ اثار  القانؾنية مجسؾعه مؽ الذركط كهذ  الذركط تتسث

ف يقدـ التغمؼ بعد صدكر القرار السظعؾف فيه كقبل اقامة الدعؾا اماـ السحدسة إ -ٔ
 السخترة.

 ف يقدـ التغمؼ في السيعاد السحدد له .إ -ٕ
 تقديؼ التغمؼ الى الجهة السخترة بالشغر به . -ٖ
 به قبل السدة السحددة . يبتانتغار مؾاعيد البت في التغمؼ اف لؼ  -ٗ

                                                           
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕ٘السادة ) (ٔ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٛيشغر السادة ) (ٕ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘االجشبي رقؼ )( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي ك ٖٕيشغر نص السادة ) (ٖ)
 .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚ(  مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ ) ٘ٗٔيشغر السادة ) (ٗ)
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ف يحتؾب عمى العشاصر التي تعيؽ عمى تحديد أباسؼ الستغمؼ الخاص ك ف يقدـ التغمؼ إ -٘
  (ٔ)ف يذكر سبب التغمؼ مؽ القرار كلؾ برؾرة عامة.أالقرار محل التغمؼ ك 

قامت االدارة بالعدكؿ عؽ قرارها كقبمت التغمؼ  فافك عد التغمؼ مؽ قرار فرض العقؾ ة           
اماـ  يظعؽفال حاجة لمظعؽ اماـ القزاء اما اذا رفزت االدارة التغمؼ حقيقة اك حدسا هشا 

الزسانة االكثر فعالية لكفالة حقؾؽ االفراد كحرياتهؼ  دؾ الرقابة القزائية كالتي تعالقزاء كتحر 
بسبدأ السذرك ية، كتتؾلى السحاكؼ هذ  السهسة الستسثمة كتعسل عمى اجبار االدارة الى االلتزاـ 

ببحل مذرك ية تررفا  االدارة بشاًء عمى طعؽ يقدـ مؽ صاحب العالقة اب انها لؼ تكؽ رقابة 
ف انتهاء هذ  الرقابة يدؾف بحدؼ قزائي أتمقائية ، كهي تختمج عؽ الرقابة االدارية مؽ ناحية 

، كتخزا الرقابة القزائية لشغاميؽ (ٕ)كاالدارة معا يحؾز حجية مظمقة في مؾاجهة االفراد
قزائييؽ هسا نغاـ القزاء السؾحد كنغاـ القزاء السزدكج فالسقرؾد بشغاـ القزاء السؾحد هؾ 
اف القزاء العادب هؾ السختص لمشغر في الشزاعا  التي تكؾف احد اطرافها االدارة، في حيؽ اف 

العادب كالقزاء االدارب ( هشا تكؾف السحاكؼ االدارية القزاء السزدكج الذب يتكؾف مؽ )القزاء 
عمى مختمج انؾاعها هي صاحبة االختراص في نغر السشازعا  التي تكؾف االدارة طرفا 

فهي تخزا  مؽ ثسة، كالعقؾ ا  االدارية حدب طبيعتها القانؾنية هي قرارا  ادارية ك (ٖ)فيها
ي تعشي بأف القاجي االدارب هؾ السختص اصال التي تحدؼ القرارا  االدارية كالت كافة سبادئلم

بالفرل فيسا يحرل مؽ مشازعا  ادارية كذلػ لكؾف القاجي االدارب اكثر فاعمية مؽ القاجي 
العادب بحدؼ ما لديه مؽ معرفة كخبرة بأساليب االدارة في تعاممها ما االنخاص كالدبل التي 

الرقابة القزائية يدتظيا القزاء  اسظةفبؾ ، (ٗ)في التحايل عمى الشرؾص القانؾنية دتعسمهات
سؾاء كانت هذ  التررفا  صادرة جسؽ سمظتها  جسيعها االدارب الرقابة عمى تررفا  االدارة

يقؾـ القزاء بأبظاؿ التررفا  السخالفة لسبدأ السذرك ية كخاصة  اذالسقيدة اك سمظتها التقديرية 
خيرة ارتباطا كثيقا بسبدأ السذرك ية ككذلػ جسؽ سمظتها السقيدة كذلػ الرتباط اال الرادرة تمػ 

                                                           
، دار عالـ لالصدارا  القانؾنية ، مرر ،  ٔعمي الديؽ زيداف ، الذامل في دعؾا الغاء القرار االدارب ، ط (ٔ)

 . ٖٕ-٘ٔ، ص  ٖٕٔٓ
. كيشغر  ٚد.   عمي جؾاد ، القزاء االدارب ، تؾزيا السدتبة القانؾنية ، بدكف سشة نذر ، بغداد ، ص  (ٕ)

، دار الثقافة  ٔ، اصدار  ٔدراسة مقارنة ، ط –ايزا د. نؾفاف عقيل العجارمة ، سمظة تأديب السؾعج العاـ 
 .  ٖٓٔ، ص  ٕٚٓٓاالردف ،  –لمشذر كالتؾزيا ، عساف 

دراسة مقارنة ،  –الديدامؾنى   عبد العاؿ ، الرقابة الدياسية كالقزائية عمى اعساؿ االدارة السحمية د.    (ٖ)
 .  ٕٖٗك ٖٔٗ، ص  ٕٛٓٓمرر ،  –دار الفكر القانؾني ، طشظا 

 –، السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، القاهرة  ٔد. احسد كيالف عبد هللا ك بالؿ عبد الرحسؽ محسؾد خمج ، ط (ٗ)
 . ٕٔٓ، ص  ٕٕٓٓمرر ، 
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استعساؿ  لتقديرية لإلدارة كخاصة اذا اساء يدؾف لمقزاء االدارب دكرا بارزا فيسا يتعمق بالدمظة ا
، كتكؾف رقابة القزاء االدارب عمى سمظة االدارة (ٔ)سمظتها التقديرية في تقدير الجزاء السشاسب 

 -: يأتيما في فرض العقؾ ا  االدارية مؽ خالؿ 

مراعاة الزسانا  الذدمية في ايقاع العقؾ ة يراقب القزاء االدارب  إذمؽ خالؿ الذدل :  -
 . كتذديل المجاف التحقيقية كتدبيب قرار العقؾ ة

بالتحقيق مؽ كجؾد السخالفة كمراعاة تتسثل بزركرة التزاـ االدارة ك مؽ خالؿ السؾجؾع :  -
 (ٕ).التشاسب بيشها ك يؽ العقؾ ة

هؾ مؽ هي الجهة القزائية السخترة بالشغر في بالظعؾف السقدمة  الذب يثار هشا تداؤؿكال
 جد قرارا  االدارة الستزسشة فرض عقؾ ا  ادارية عمى السؤسدا  التر ؾية االهمية ؟

القزائية  بياف مؾقج السذرع العراقي ك ياف الجهة بسيتؼ االجابة عمى هذا التداؤؿ كذلػ 
 السررب كاالردني.السخترة كذلػ بالسقارنة ما مؾقج السذرعيؽ 

جهة السخترة بالرقابة عمى فرض العقؾ ة عمى السؤسدا  التعميسية فبالشدبة لم      
كذلػ باالستشاد الى قانؾف مجمس الدكلة السررب  محاكؼ مجمس الدكلةالخاصة في مرر هي 

" تختص محاكؼ مجمس الدكلة دكف غيرها اف  عمىالسعدؿ الذب نص  ٕٜٚٔ( لدشة ٚٗرقؼ )
بالفرل في السدائل االتية ...... خامدا : الظمبا  التي يقدمها االفراد اك الهيئا  بإلغاء 
القرارا  االدارية الشهائية ......... ثامشا : الظعؾف التي ترفا مؽ القرارا  الشهائية الرادرة مؽ 

عدا القرارا  الرادرة مؽ هيئا  التؾفيق كالتحديؼ في جها  ادارية لها اختراص قزائي فيسا 
مشازعا  العسل كذلػ متى كاف مرجا الظعؽ عدـ االختراص اك عيبا في الذدل اك مخالفة 

نص عمى " تختص محدسة القزاء  كالقؾانيؽ اك المؾائح اك الخظأ في تظبيقها اك تأكيمها ...( ، 
( عدا ما تختص به السحاكؼ ٓٔي السادة )االدارب بالفرل في السدائل السشرؾص عميها ف

ما الجهة القزائية السخترة بالرقابة عمى العقؾ ا  التي أ (ٖ)االدارية كالسحاكؼ التأديبية .... ".

                                                           
 . ٘٘ٔنديغة فيرل ، مردر سابق ، ص (ٔ)
سؾرية ديش ، الجزاءا  االدارية العامة في غير مجالي العقؾد كالتأديب كمدا دستؾريتها ، مردر سابق ،  (ٕ)

 .  ٜٖٗص 
 السعدؿ .  ٕٜٚٔ( لدشة ٚٗ( مؽ قانؾف مجمس الدكلة السررب رقؼ )ٖٔ( ك) ٓٔيشغر نص السؾاد ) (ٖ)



 

 

167 

تفرض عمى الكؾادر االدارية كالتعميسية فهي السحدسة العسالية كذلػ حدب قانؾف العسل السررب 
  (ٔ)السعدؿ. ٖٕٓٓ( لدشة ٕٔرقؼ )

ك خرؾص السذرع االردني نجد انه انار الى اف السحدسة السخترة بالشغر بالظعؽ       
السقدـ جد قرار كزير التر ية كالتعميؼ الستزسؽ فرض عقؾ ا  ادارية عمى السؤسدا  التعميسية 

ف محدسة العدؿ العميا هي ليدت جهة مدتقمة عؽ أ، عمسا (ٕ)الخاصة هي محدسة العدؿ العميا
لػ الف الشغاـ القزائي السعتسد في االردف هؾ نغاـ القزاء السؾحد كاف القزاء العادب كذ

االختراص الذب اسشد لسحدسة العدؿ العميا في السدائل االدارية لؼ يحقق االزدكاج القزائي 
كالدبب في ذلػ هؾ عدـ انفراؿ القزاء االدارب عؽ القزاء العادب كانسا هؾ اندماج في 

ا يخص العقؾ ا  التي تفرض عمى السؤسدا  التعميسية الخاصة اما ، هذا فيس(ٖ)التشغيؼ القزائي
فيسا يتعمق بالعقؾ ا  التي تفرض عمى الكؾادر التعميسية كاالدارية فالجهة القزائية السخترة في 

السعدؿ هي  ٜٜٙٔ( لدشة ٛالشغر في السشازعا  الفردية  حدب قانؾف العسل االردني رقؼ )
 (ٗ)محدسة الرمح.

ف بيشا الجهة القزائية السخترة بالرقابة عمى فرض العقؾ ة االدارية في كل مؽ بعد ا      
التذريا السررب كاالردني، ال بد لشا مؽ بياف الجهة القزائية السخترة في التذريا العراقي ، 

نجد انه انار الى اف  ٖٕٔٓ( لدشة ٘جشبي رقؼ )همي كاألألالى نغاـ التعميؼ إعشد الرجؾع 
السحدسة السخترة لمشغر في الظعؽ بالقرارا  الستزسشة فرض عقؾ ا  عمى السؤسدا  التر ؾية 

" يجؾز لسؽ رفض طمبه الظعؽ في كذلػ بالشص عمى انه االهمية هي محدسة القزاء االدارب 
الى قانؾف التعديل الخامس  ك الرجؾع، (٘)"قرار الرفض اماـ محدسة القزاء االدارب كفقا لمقانؾف 

، نجد انه انار الى (ٙ)ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙلقانؾف مجمس نؾرا الدكلة رقؼ ) ٖٕٔٓ( لدشة ٚٔرقؼ )

                                                           
كالسعدلة بسؾجب القانؾف  ٖٕٓٓ( لدشة ٕٔ( مؽ قانؾف العسل السررب رقؼ )ٔٚ( ك)ٓٚيشغر نص السؾاد ) (ٔ)

 .  ٕٛٓٓ( لدشة ٓٛٔرقؼ )
 السعدؿ .  ٜٜٗٔ( لدشة ٖ( مؽ قانؾف التر ية كالتعميؼ االردني رقؼ )ٜٖيشغر نص السادة ) (ٕ)
، دار الثقافة لمشذر  ٔ، ج  ٔ، اصدار  ٔنة ، طدراسة مقار  –د. سالؼ بؽ راند العمؾب ، القزاء االدارب  (ٖ)

 –.  كيشغر ايزا د. عسر   الذؾ دي ، القزاء االدارب  ٘ٛ، ص  ٜٕٓٓاالردف ،  –كالتؾزيا ، عساف 
 .  ٜٔك ٛٔ، ص  ٕٚٓٓاالردف ،  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٖ، اصدار  ٔدراسة مقارنة ، ط

 السعدؿ .  ٜٜٙٔ( لدشة ٛؽ قانؾف العسل االردني رقؼ )( مٖٚٔيشغر نص السادة ) (ٗ)
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) ٕ٘( ك ) ٛيشغر نص السؾاد ) (٘)
( ٔٚالقانؾف رقؼ ) عمسا بأنه تؼ تغيير تدسية  )مجمس نؾرا الدكلة  ( الى  )مجمس الدكلة (  بسؾجب بسؾجب (ٙ)

( لدشة ٘ٙ( مشه عمى " تدرب احداـ قانؾف مجمس نؾرا الدكلة رقؼ )ٕ)حيل نرت السادة )  ٕٚٔٓلدشة 
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ليها في الظعؽ بالقرارا  إاالسبال التي يسدؽ االستشاد ك اختراصا  محدسة القزاء االدارب 
" .......  فأ القرارا  كذلػ بالشص عمىاالجراءا  السظمؾ ة لمظعؽ بهذ  مؽ االدارة ك الرادرة 

رابعا : تختص محدسة القزاء االدارب بالفرل في صحة االكامر كالقرارا  االدارية الفردية 
كالتشغيسية التي تردر عؽ السؾعفيؽ كالهيئا  في الؾزارا  كالجها  غير السرتبظة بؾزارة 

مؽ ذب مرمحة معمؾمة كحالة  عمى طمببشا كالقظاع العاـ التي لؼ يعيؽ مرجا لمظعؽ فيها 
مسدشة، كما ذلػ فالسرمحة السحتسمة تكفي اف كاف هشاؾ ما يدعؾ الى التخؾؼ مؽ الحاؽ جرر 

  (ٔ)بذكب الذأف".

نجد انها جاء  بشص عاـ فمؼ تحدد كصفا معيشا لمقرار  الدابقة الفقرة كعشد تحميل نص     
اب نخص اخر كذلػ  أـاالدارب اك لسؽ يردر هذا القرار سؾاء كاف يردر لسؾاجهة مؾعج 

يعشي بأف محدسة القزاء االدارب هي صاحبة االختراص  مسابذكر   بار  ) مؽ ذب مرمحة ( 
عقؾ ة عمى السؤسدا  التعميسية االهمية  ةيبالشغر بالظعؽ في القرارا  االدارية الرادرة بفرض ا

، ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٖٕمؽ العقؾ ا  الؾاردة في السادة )
كليس فقو العقؾ ا  الؾاردة في البشديؽ )رابعا كخامدا ( مؽ هذ  السادة ككسا ذكر في نص السادة 

 (ٕ).لدابقيؽالبشديؽ ا ( التي خرت بالذكر العقؾ ا  الؾاردة في ٕ٘)
                                                                                                                                                                      

( ٔ( مشه عمى مجمس الدكلة السشرؾص عميه في السادة )ٙكتعديالته بأستثشاء الفقرة )رابعا ( مؽ السادة ) ٜٜٚٔ
 ) مجمس نؾرا الدكلة ( ايشسا كرد  في التذريعا  " مؽ هذا القانؾف . كتحل تدسية ) مجمس الدكلة ( محل 

( ٘ٙلقانؾف مجمس نؾرا الدكلة رقؼ ) ٖٕٔٓ( لدشة ٚٔرابعا ( مؽ قانؾف التعديل الخامس رقؼ )/ٚالسادة ) (ٔ)
 . ٜٜٚٔلدشة 

 . اما فيسا يتعمق ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) ٕ٘( ك )ٖٕيشغر نص السؾاد ) (ٕ)
باألسبال التي يسدؽ االستشاد اليها في الظعؽ باألكامر كالقرارا  الرادرة مؽ االدارة اماـ محدسة القزاء االدارب 

 -فهي تتسثل باالتي :
 اف يتزسؽ القرار اك االمر مخالفة اك خرقا لمقانؾف اك االنغسة اك التعميسا  اك االنغسة الداخمية .-ٔ
خالفا لقؾاعد االختراص اك معيبا في ندمه اك في االجراءا  اك في سببه  اف يدؾف القرار اك االمر قد صدر-ٕ

 اك في محمه .
اف يتزسؽ القرار اك االمر خظأ في تظبيق القؾانيؽ اك االنغسة  اك التعميسا  اك االنغسة الداخمية اك في -ٖ

خامدا ( مؽ  قانؾف  /ٚة )تفديرها اك فيه تعدج اك اساءة في استعساؿ الدمظة اك االنحراؼ عشها. يشغر  الساد
 . ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙلقانؾف مجمس نؾرا الدكلة رقؼ ) ٖٕٔٓ( لدشة ٚٔالتعديل الخامس رقؼ )

اما فيسا يتعمق بااجراءا  الؾاجب االلتزاـ بها عشد الظعؽ بالقرارا  االدارية اماـ محدسة القزاء االدارب فهي 
  -تتسثل باالتي :

قزاء االدارب يجب اف يتؼ التغمؼ مؽ القرار اك االمر االدارب اماـ الجهة قبل تقديؼ الظعؽ اماـ محدسة ال-ٔ
 ( يؾما مؽ تاريخ التبميغ بالقرار اك االمر االدارب اك اعتبار  مبمغا .ٖٓاالدارية السخترة كذلػ خالؿ )
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( لدشة ٚٔقانؾف التعديل الخامس رقؼ )بيؽ   اف هشاؾ اختالؼ سابقاً ندتشتب مسا ذكر  
ك يؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي   ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙلقانؾف مجمس نؾرا الدكلة رقؼ ) ٖٕٔٓ
غاـ التعميؼ ف نأنجد  أذفيسا يتعمق بالتغمؼ مؽ ناحية الؾجؾل كالجؾاز،  ٖٕٔٓ( لدشة ٘رقؼ )

نار الى جؾاز التغمؼ كذلػ بذكر  بارة ) لراحب االجازة التغمؼ ...( أاالهمي كاالجشبي قد 
ف أكاجاز التغمؼ في عقؾ تيؽ فقو كهسا ) االغالؽ الجزئي كاالغالؽ الكمي (، في حيؽ نجد 
ارية قانؾف مجمس نؾرا الدكلة ) مجمس الدكلة حاليا ( جعل التغمؼ كجؾ يا اماـ الجهة االد

السخترة كجاء  ال بارة عامة اب انه يجب التغمؼ مؽ القرار االدارب قبل الظعؽ اماـ محدسة 
القزاء االدارب أيا كانت العقؾ ة التي تزسشها القرار االدارب ) لفت نغر، انذار، كجا تحت 

الى انه  االنراؼ السؤقت، االغالؽ الجزئي، االغالؽ الكمي (، كاستشادا لمقؾاعد العامة التي تذير
القانؾف، ك سا اف التغمؼ الؾجؾ ي كارد  يظبقفي حالة تعارض القانؾف ما ما هؾ ادنى مشه هشا 

 ٖٕٔٓ( لدشة ٚٔبسا هؾ كارد في قانؾف التعديل الخامس رقؼ ) يمتـزبقانؾف في هذ  الحالة 
التغمؼ كجؾ ي مؽ القرارا  االدارية  دكيع ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙلقانؾف مجمس نؾرا الدكلة رقؼ )

الرادرة مؽ االدارة كالستزسشة عقؾ ا  عمى السؤسدا  التعميسية االهمية كأيا كانت هذ  
  (ٔ)العقؾ ة.

هذا فيسا يتعمق بالجهة السخترة بالشغر في الظعؽ بالعقؾ ة التي تفرض عمى السؤسدا  
عمى الكؾادر التعميسية كالتر ؾية مؽ صاحب  التعميسية االهمية، اما اذا كانت العقؾ ة التي تفرض

فانه  ٕ٘ٔٓ( لدشة  ٖٚالسؤسدة التعميسية االهمية فأنه باالستشاد الى قانؾف العسل العراقي رقؼ )
  -: االتييدؾف لمعامل الظعؽ بقرار فرض العقؾ ة اماـ محدسة العسل كعمى الشحؾ 

                                                                                                                                                                      

 ( يؾما مؽ تاريخ تدجيمه لديها .ٖٓعمى الجهة االدارية السخترة اف تبت بالتغمؼ خالؿ )-ٕ
( ٓٙل الجهة االدارية السخترة يقـؾ الستغمؼ بتقديؼ طعشه خالؿ )برفض التغمؼ اك عدـ البت به مؽ قعشد -ٖ

 يؾما مؽ تاريخ رفض التغمؼ حقيقة اك حدسا .
 رب بعد استيفاء الرسؼ القانؾني .يتؼ تدجيل الظمب اماـ محدسة القزاء االدا-ٗ
ليها كلها اف تقرر رد الظعؽ اك تعديل اك الغاء االمر تقـؾ محدسة القزاء االدارب بالبت في الظعؽ السقدـ ا-٘

 ؾيض اذا كاف له مقتزى .اك القرار االدارب السظعؾف فيه ما الحدؼ بالتع
يدؾف قرار السحدسة الخاص بالبت بالظعؽ السقدـ اليها قابال لمظعؽ فيه تسييزا اماـ السحدسة االدارية العميا -ٙ

 لقرار اك اعتبار  مبمغا .( يؾما مؽ تاريخ التبميغ بآٖخالؿ )
يدؾف قرار محدسة القزاء االدارب غير السظعؾف فيه كقرار السحدسة االدارية العميا الرادر نتيجة الظعؽ -ٚ

لقانؾف مجمس  ٖٕٔٓ( لدشة ٚٔسابعا كثامشا ( مؽ  قانؾف التعديل الخامس رقؼ ) /ٚالسادة )يشغر  ممزما ك اتا.
 .ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙنؾرا الدكلة رقؼ )

 . ٕٕ، ص  ٕٗٔٓيشغر مشذؾرا  مجمس الشؾال العراقي ، دليل الرياغة التذري ية ، بغداد ،  (ٔ)
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الفرل مؽ العسل يدؾف الظعؽ  أيا كانت العقؾ ة السفركجة عمى العامل باستثشاء عقؾ ة -ٔ
( يؾما مؽ تاريخ تبميغه بقرار فرض العقؾ ة كيعتبر ٘ٔاماـ محدسة العسل السخترة خالؿ )

 قرار السحدسة في هذا الذأف باتا .
بالقرار اماـ محدسة  يظعؽاما اذا كانت العقؾ ة السفركجة عقؾ ة الفرل مؽ العسل هشا  -ٕ

خ تبمغ العامل بقرار الفرل مؽ العسل ، كيدؾف ( يؾما مؽ تاريٖٓالعسل السخترة خالؿ )
( يؾما مؽ ٖٓقرار محدسة العسل خاجعا لمظعؽ تسييزا اماـ محدسة التسييز االتحادية خالؿ )

 (ٔ)تاريخ تبمغه.

 الفرع الثاني                                
 نطاق الرقابة القزائية

حق مزسؾف  بؾصفهحق التقاجي  حق مشرؾص عميه في اغمب دساتير دكؿ العالؼ    
يحق للنخاص الظعؽ  أذ، كمشها ما يتعمق في مجاؿ العقؾ ا  االدارية كافة  فراد السجتساال

بالعقؾ ا  االدارية السفركجة عميهؼ مؽ االدارة اماـ القزاء كذلػ مؽ اجل تدارؾ االخظاء التي 
ف التحقيقية اك جهة االدارة عشد مسارستها لدمظتها في التأديب، فعشد صدكر قد تقا فيها المجا

القرار االدارب كفيه جرر عمى مؽ صدر جد  هشا يسدؽ الظعؽ فيه اماـ القزاء لسا يتستا به 
ف رقابة القزاء االدارب عمى مذرك ية اعساؿ االدارة يتؾقج عمى طبيعة أ، ك (ٕ)مؽ حياد كنزاهة

بها االدارة فيسا اذا كانت سمظة مقيدة اـ سمظة تقديرية، فإذا كانت االدارة  الدمظة التي تتستا
دكف الخركج عشه كعدـ التزامها يعرض مؽ ذا  سمظة مقيدة هشا تمتـز بسا فرض عميها السذرع 

قرارها لإللغاء مؽ القزاء اما اذا كانت االدارة تتستا بدمظة تقديرية هشا تكؾف رقابة القزاء رقابة 
كاستشادا لسا تقدـ سشبيؽ مدا  (ٖ).العقؾ ة السفركجة ما السخالفة السرتكبةاب مدا مالئسة  مالئسة

السخالفة السؾجبة لمعقؾ ة االدارية اكال كرقابة القزاء االدارب  كجؾدرقابة القزاء االدارب عمى 
 ثانيا.كمالئستها  عمى مذرك ية العقؾ ة االدارية

 

 
                                                           

 الشافذ .  ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚاكال كثانيا ( مؽ قانؾف العسل العراقي رقؼ ) /٘ٗٔيشغر نص السادة ) (ٔ)
 . ٖٔحيدر نجيب احسد ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
ثامر   رخيص حديؽ ، العقؾ ة االنزباطية كاثرها في الحد مؽ السخالفة االنزباطية في الجامعا  العرا ية  (ٖ)

) دراسة تظبيقية مقارنة ( ، رسالة ماجدتير ، مقدمة الى مجمس كمية القانؾف كالعمـؾ الدياسية في جامعة الكؾفة 
 .  ٚٛٔك  ٙٛٔ، ص  ٕٕٔٓ، 
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 السخالفة السؾجبة لمعقؾ ة االدارية  كجؾدالرقابة القزائية عمى  أوالا:

مؽ السألؾؼ اف االدارة كثيرا ما تردر قرارا  ادارية تذؾ ها العيؾل اقمها فقداف عشرر    
حدؼ مسارستها لمذؤكف الحياتية اليؾمية كاالحتكاؾ كاالختالط السبانر بالتجرد كالحياد كذلػ 

مؽ االمتيازا  التي تعد خظيرة كالتي  اف االدارة بحدؼ كعيفتها تتستا بقدر كبيرك بالجسهؾر، 
هذ   عساؿيؤدب استعسالها الى تهديد حقؾؽ االفراد كحرياتهؼ كقد تمجا االدارة احيانا الى است

، كمؽ هذ  االمتيازا  حق االدارة في فرض عقؾ ا  ادارية عمى (ٔ)بعزهؼاالمتيازا  لسحاباة 
االنخاص في حالة مخالفتهؼ لمقؾانيؽ كاالنغسة ك تكسؽ  رقابة القزاء االدارب في هذ  الحالة 

التأكد مؽ اف الؾقائا السشدؾ ة لمذخص تذدل بالسخالفة السؾجبة لمعقؾ ة االدارية  كجؾدعمى 
، ما االنارة هشا بأف (ٕ)قانؾف كاف هذا الذخص قد ارتكبها بالفعلمخالفة ادارية يعاقب عميها ال

اغمب التذريعا  لؼ تعرؼ السخالفة االدارية التي تدتؾجب العقؾ ة كمشها القانؾف العراقي 
قد عرؼ السخالفة  الدؾيدرب كالسررب كاالردني في حيؽ نجد اف القانؾف االدارب الجشائي 

 (ٖ)". االدارة يعاقب عميها القانؾف بجزاءا  تحددها االدارة نفدهامخالفا  ألكامر االدارية بأنها " 

الدبب الذب تدتشد عميه االدارة في فرض العقؾ ة  هؾكقؾع السخالفة مؽ الذخص  دعيك      
فاف القزاء يراقب مدا كجؾد الحالة القانؾنية كالؾاق ية التي دفعت االدارة الى  مؽ ثسةاالدارية ك 

بحل مدا صحة التكييال القانؾني لمؾقائا التي استشد عميها قرار االدارة  ؽفزاًل عاتخاذ القرار 
يذترط في هذا الدبب اف يدؾف مؾجؾدا كقائسا حتى اتخاذ قرار العقؾ ة كاف يدؾف هذا  مؽ ثسةك 

ف االدارة كدمظة تخزا لمقانؾف كتمتـز به في كل تررفاتها كاعسالها إذ أ،(ٗ)الدبب مذركعا
فاادارة ال تتستا بدمظة مظمقة عشد مبانرتها لؾعيفتها بل هي مقيدة بالعسل كفق جؾابو معيشة 
كحدكد مؾجؾدة كقائسة كالتزامها بقؾاعد االختراص كالذدل كاالجراءا  كالتزامها بسذرك ية 

لى سبب إذاؾ تمتـز االدارة عشد  يامها بإصدار القرارا  اف تكؾف مدتشدة السحل كما هذا التقييد ك 
يترتب عمى مخالفة االدارة لسبدأ السذرك ية بظالف التررؼ الذب  مؽ ثسة، ك (٘)تمػ القرارا يبرر 

الذب خالفت به القانؾف كهذا البظالف يتفاك  في اثار  كجدامته كفقا لدرجة السخالفة غير اف 

                                                           
 .  ٚٗٔ، مردر سابق، ص  فهد عبد الكريؼ ابؾ العثؼ (ٔ)
 .  ٖٙٔد. صالح احسد الديد جؾدة ، مردر سابق ، ص  (ٕ)
 . ٗٗعؽ سؾرية ديش ، الجزاءا  في قانؾف العقؾ ا  االدارب ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 .  ٕٗٚك ٖٕٚد. كساـ صبار العاني ، القزاء االدارب ، مردر سابق ، ص  (ٗ)
 .  ٕٖٔد. عسار بؾ جياؼ ، مردر سابق ، ص  (٘)



 

 

172 

الف يجب اف يدؾف عؽ طريق سمظة يسشحها القانؾف الشغر في ذلػ الف السدمؼ به بأف البظ
 (ٔ)االصل هؾ مذرك ية اعساؿ االدارة كهذ  الدمظة هي الدمظة القزائية.

 كمالئستها  : الرقابة القزائية عمى مذرك ية العقؾ ة االداريةثانياا 

لشغاـ التأديبي كالذب ف مبدأ مذرك ية العقؾ ة االدارية يعشي اليؾـ اصال مؽ اصؾؿ اإ     
يقرد به بأف االدارة يجب عشد فرجها لمعقؾ ة االدارية عمى السخالج اف تمتـز بالعقؾ ا  الؾاردة 
في القانؾف كاال تفرض عقؾ ة غير ما كرد مؽ عقؾ ا  عمى سبيل الحرر كهؾ ما يجد اساسه 

العقؾ ة الؾاردة في القانؾف التزاـ االدارة بفرض  كعمى الرغؼ مؽفي قاعدة ) ال عقؾ ة اال بشص (، 
، كاف (ٕ)ف لها الدمظة التقديرية في فرض العقؾ ة السشاسبة بسا يتشاسب ما السخالفة السرتكبةأال إ

بارزا في حساية حقؾؽ  عسالً القاجي االدارب  يؤدبلمقزاء االدارب رقابة عمى هذ  الدمظة حيل 
كمرالح االنخاص مؽ تعدج االدارة اذا ما اساء  استخداـ سمظتها التقديرية في تقدير الجزاء 

مؾجؾع تحديد االدارة لمعقؾ ة السشاسبة االرجية الخربة ألعساؿ سمظتها التقديرية  دالسشاسب كيع
العقؾ ة االدارية  كعرفت، (ٖ)ال بد مؽ فرض رقابة القاجي االدارب عمى هذ  الدمظة مؽ ثسةك 

باالستشاد الى الدكر الردعي لها بأنها " إجراء عقابي يردر عؽ اادارة تظبيقا لشص قانؾني أك 
الئحي ، دكف تدخل مؽ الدمظة القزائية، كهذا ااجراء يردر في ندل قرار إدارب فردب 

ؼ اتخاذ  داخل نغاـ ايزا بأنها " تررؼ عقابي يت ، كعرفت(ٗ)يعاقب السخالج اللتزاـ قانؾني "
عمسا بأنه يؾجد   (٘)قانؾني عاـ اك خاص بهدؼ السحافغة عمى حدؽ سير العسل كانتغامه ".

ف تمتـز االدارة بفرض العقؾ ا  أمعشييؽ لسذرك ية العقؾ ة االدارية االكؿ معشى جيق كهؾ 
السذكؾرة الؾاردة في القانؾف عمى سبيل الحرر فال يجؾز لها فرض اب عقؾ ة غير العقؾ ا  

سؾاء كانت خفيفة اـ نديدة، اما السعشى الؾاسا هؾ التحقق مؽ مظابقة القرار التأديبي لمقؾاعد 

                                                           
 .  ٛٔد. عسر   الذؾ دي ، مردر سابق ، ص  (ٔ)
، السركز العر ي لمشذر  ٔد. حشاف   القيدي ، الرقابة القزائية عمى السالئسة في القرارا  التأديبية ، ط (ٕ)

 .  ٕٚك ٔٚ، ص  ٕٚٔٓمرر ،  –كالتؾزيا ، القاهرة 
 .  ٘٘ٔنديغة فيرل ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
 .٘ٗالجزاءا  في قانؾف العقؾ ا  االدارب ، مردر سابق ، ص سؾرية ديش ،  (ٗ)
، دار نيبؾر لمظباعة  ٔايساف حايال   ، الشغاـ االنزباطي ألساتذة الجامعا  االهمية في العراؽ ، ط (٘)

 .  ٚٚٔ، ص  ٜٕٔٓكالشذر كالتؾزيا ، العراؽ ، 
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القانؾنية بسعشاها الذامل اب االلتزاـ بسبدأ سيادة القانؾف كسسؾ السبادئ السدتقرة بزسير الجساعة 
 (ٔ)االندانية كالعدالة العميا.

 ار فرض العقؾ ة االدارية غير مذركع قانؾنا ؟كالدؤاؿ الذب يثار هشا هؾ متى يدؾف قر 

ك اكثر مؽ العيؾل أالقرار االدارب غير مذركع اذا نابه عيب  دكفقا لمقزاء االدارب يع
االتية كهي ) عيب عدـ االختراص، عيب الذدل، االنحراؼ في الدمظة اك عيب مخالفة 

التي يجب اف تمتـز فيها  يؾجد هشاؾ مجسؾعة مؽ السبادئ لذلػ، ك (ٕ)( ، عيب الدببالقانؾف 
 -االدارة عشد فرجها لعقؾ ة ادارية معيشة كهذ  السبادئ هي :

اعساؿ القاعدة التأديبية برؾرة سميسة كعدـ تفديرها اك تظبيقها برؾرة خاطئة، كهذا  -ٔ
يقتزي مؽ الدمظة السخترة مراعاة مبدأ نخرية العقؾ ة كعدـ رج ية العقؾ ة االدارية مؽ 

 القياس اك االزدكاج في فرض العقؾ ة . عساؿاستناحية االصل اك 
 ف الخظأ هؾ مدار العقؾ ة .أ إذدكف مخالفة )خظأ( مؽ االلتزاـ بتظبيق مبدأ ال عقؾ ة  -ٕ
يجب عمى االدارة اف تفرح عؽ سبب إذ يجب اف يدؾف قرار فرض العقؾ ة مدببا ،  -ٖ

 بارة  استعساؿثل ال تدتتر كراء  بارا  مبهسة غير محددة مف القرار الذب اتخذته كا
 مقتزيا  الرالح العاـ اك استجابة لدكاعي السرمحة العامة كغيرها مؽ ال بارا  .

 العقؾ ة االدارية مؽ الجهة السخترة قانؾنا . تفرضيجب اف  -ٗ
ف يدؾف الجزاء السفركض مسدشا قانؾنا اب اال يدؾف بسعزؿ عؽ السركز القانؾني الذاتي إ -٘

 راء بفرض العقؾ ة االدارية عذؾائيا .لسرتكب السخالفة كاال كاف االج
 (ٖ)االلتزاـ بعدـ ايراد  بارا  جارحة في القرار الستزسؽ فرض العقؾ ة االدارية. -ٙ
في اصدار القرار االدارب الستزسؽ فرض  ذكر سابقاً كعميه فإذا قامت االدارة بسخالفة ما          

 عقؾ ة ادارية عمى نخص ما فاف قرارها معرض لإللغاء مؽ قبل القزاء االدارب .
السديرية العامة لمتعميؼ العاـ  /كعشد اطالعشا عمى االعساما  الرادرة مؽ كزارة التر ية           

عمى السدارس االهمية التي  الغرامةكاالهمي كاالجشبي لؾحظ كجؾد اعساـ تزسؽ فرض عقؾ ة 
حققت ندب نجاح متدنية كذلػ بالشص عمى ) ....... كلغرض الحفاظ عمى السدتؾا العمسي 

                                                           
، دار الفكر لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، بدكف سشة  د. عبد القادر الذيخمي ، الشغاـ القانؾني لمجزاء التأديبي (ٔ)

 .  ٕٚ٘ك  ٜٕٗنذر ، ص 
لبشاف ،  –، مشذؾرا  الحمبي الحقؾ ية ، بيرك   ٔد. حديؽ عثساف   عثساف ، قانؾف القزاء االدارب ، ط (ٕ)

 .  ٜٛٗ، ص  ٕٙٓٓ
 . ٕٕٙ – ٕٛ٘د. عبد القادر الذيخمي ، مردر سابق ، ص  (ٖ)
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الظمبة كالتالميذ كحل ادارا  تمػ السدارس عمى تحديؽ ادائها كاالرتقاء به مؽ خالؿ  ألبشائشا
ديا  فيها، كتأميؽ السدتمزما  متابعة السالكا  التدريدية كالتعميسية كالدارسيؽ كسير التدري

كغرامة  االجازة تجديدتزاعج اجؾر  -ٔية تقرر ما يمي : الزركرية لشجاح العسمية التر ؾ 
 ٜٕٔٓ /ٕٛٔٓ% فسا دكف لمرفؾؼ السشتهية لمعاـ الدراسي ٖٓلمسدارس التي حققت ندبة نجاح 

% فسا دكف ٓٗح تبقى نفس االجؾر السزاعفة عشد التجديد في حاؿ تحقيقها ندبة نجا -ٕ. 
 ٓ٘ما انذارها بالغمق لمدشة الالحقة اذا حققت ندبة نجاح اقل مؽ  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓلمعاـ الدراسي 

يتؼ  -ٗ.  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ% لمعاـ الدراسي  ٓ٘تغمق اذا حققت ندبة نجاح اقل مؽ  -ٖ% . 
 (ٔ)العسل بهذا التؾجيه لجسيا الدشؾا  الالحقة مالؼ يرد تؾجيه بغير ذلػ ........ (.

مدا مذرك ية فرض الغرامة عمى السدارس االهمية كمؽ ما الدؤاؿ الذب يثار هشا ك 
 السعركؼ اف الغرامة هي عقؾ ة ؟ كهل يجؾز الظعؽ بهذ  العقؾ ة اماـ القزاء االدارب ؟

لى إنار أنه أنجد  ٖٕٔٓ( لدشة ٘كاالجشبي رقؼ )لى نغاـ التعميؼ االهمي إعشد الرجؾع     
فرجها عمى السؤسدا  التعميسية االهمية كهذ  العقؾ ا  هي ) لفت الشغر، العقؾ ا  التي يجؾز 

لؼ نجد اف مؽ  إذ، (ٕ)االنذار، الؾجا تحت االنراؼ السؤقت، االغالؽ الجزئي، االغالؽ الكمي (
باالستشاد الى مبدأ مذرك ية العقؾ ة االدارية  مؽ ثسةعقؾ ا  )عقؾ ة الغرامة ( ك بيؽ هذ  ال

لعقؾ ة السفركجة مؽ بيؽ العقؾ ا  التي نص عميها القانؾف كاف تكؾف جسؽ كجركرة اف تكؾف ا
يسدؽ  مؽ ثسةك  لدابقلغرامة( الؾاردة في االعساـ ااجراءا  معيشة يرا الباحل بعدـ مذرك ية )ا

 السحدسة السخترة . عدهاـ محدسة القزاء االدارب بالظعؽ فيها اما

 

 

 

 
 

                                                           
السديرية العامة لمتعميؼ  /( الرادر مؽ كزارة التر ية  ٜٕٔٓ/ٚ/ٕٗفي  ٗٙ٘ٔٔب العدد )يشغر االعساـ ذ (ٔ)

 مديرية التعميؼ االهمي .  /العاـ كاالهمي كاالجشبي 
 .  ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٖٕيشغر نص السادة ) (ٕ)
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 الخاتسة                                        

دراستشا لسؾجؾع ) التشغيؼ القانؾني لمرقابة االدارية عمى التعميؼ التر ؾب ل نتيجة        
دراسة مقارنه (، ك عد عرض االفكار ك مقارنتها كتحميمها اذ تؾصمشا الى نتائب تبيؽ  –االهمي 

مدا فاعمية رقابة االدارة عمى التعميؼ التر ؾب االهمي كالسخرجا  الشاتجة عشه ، ك االستشاد الى 
 مجسؾعة مؽ السقترحا  التي نأمل اف تؤخذ بعيؽ االعتبار. صيغتتائب هذ  الش

 فأما الشتائب فتتسثل بػ:
ف السدارس العرا ية االكلى كانت أف التعميؼ االهمي في العراؽ لؼ يدؽ حديل العهد بل إ -ٔ

ف عهؾر  كانتذار  برؾرة كبيرة جدا لؼ يدؽ مؽ أال إك االمراء أتشذأ مؽ السيدؾريؽ مؽ التجار 
ال نيء بل كانت هشاؾ مبررا  دفعت الدكؿ الى اقرار  كتذجيا انتذار  كمؽ هذ  السبررا  

 مبررا  تعميسية.

كال  ٕٔٔٓلدشة  ٕٕلؼ ُيعرؼ ألتعميؼ التر ؾب االهمي ال في "قانؾف كزارة التر ية الشافذ رقؼ  -ٕ
قة به"، خالؼ كال في التعميسا  السمح ٖٕٔٓ( لدشة ٘في نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )

 السذرعيؽ السررب كاالردني .

اعظى السذرع العراقي صالحية السؾافقة كمشح اجازة أنذاء مؤسده تعميؼ اهميه لؾزارة  -ٖ
التر يه كفق نركط معيشة لؼ يدؽ مؽ بيشها مدا الحاجة لسثل هذا الشؾع مؽ التعميؼ كال الى 

يذترط مؾافقة بمدية مؾقا العقار مدا مالئسة السؾافقة ما التخظيو العاـ لمتعميؼ ككذلػ لؼ 
السخرص لبشاء مؤسدة تعميؼ اهمية كلؼ يذترط ايزا بياف مردر االمؾاؿ التي تسؾؿ انذاء 

 مثل هذا الشؾع مؽ التعميؼ خالؼ السذرعيؽ السررب كاالردني.

( ٘ف يدؾف احد السؤسديؽ لديه خدمة تر ؾية ال تقل عؽ )أانترط نغاـ التعميؼ االهمي  -ٗ
ـ مؾعج مدتسر بالخدمة ، كهذا يعشي بأنه يسدؽ أبيؽ هل هذا السؤسس متقاعد سشؾا  كلؼ ي

 همية .أ ف يؤسس مؤسدة تر ؾية ألمسؾعج 

التعميؼ االهمي مدفؾؿ، كهذا ما سار عمية  عدد نص الدستؾر العراقي صراحة عمى لق -٘
ه الدستؾر السررب خالؼ الدستؾر االردني الذب لؼ يشص عمى ذلػ صراحة كانسا انار الي

 برؾرة جسشية كهذا يعشي باف التعميؼ االهمي ذك اساس دستؾرب  .

لؼ يشص السذرع العراقي صراحة عمى اعتبار السؤسدا  التر ؾية االهمية مؤسدا   -ٙ
خاصة ذا  نفا عاـ اـ مؤسدا  عامة ، ك باالستشاد الى ما يسيز ألسؤسدا  العامة عؽ 

ؤسدا  التر ؾية االهمية مؤسدا  السؤسدا  الخاصة ذا  الشفا العاـ نجد اف بعض الس
مؤسدا  خاصة ذا  نفا  عدهاخاصة ذا  نفا عاـ ، في حيؽ نجد البعض االخر ال يسدؽ 
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مؽ قبل انخاص معشؾية عامة مثل الشقابا  كالجس يا   انذئتعاـ كخاصة تمػ التي 
 العمسية.

كاالجشبي رقؼ  ك نغاـ التعميؼ االهمي ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕلؼ يسشح "قانؾف كزارة التر ية رقؼ ) -ٚ
كالتعميسا  السمحقة به" اب صالحيا  لمسديريا  العامة لمتر ية تجا  هذا  ٖٕٔٓ( لدشة ٘)

الشؾع مؽ التعميؼ ، كانسا هي فقو كحمقة كصل بيؽ مؤسدة التعميؼ االهمي كالؾزارة، كذلػ لؼ 
ل يسشح القانؾف اب سمظا  اك صالحيا  لمسحافظ تجا  السؤسدا  التر ؾية االهمية داخ

 السحافغة كهذا ما سار عميه السذرع االردني كخالؼ السذرع السررب.

اف الرقابة التي تسارسها السديريا  العامة لمتر ية عمى هذا الشؾع مؽ التعميؼ رقابة ج يفة  -ٛ
اف كل اجراء يتخذ  إذكذلػ لعدـ كجدكد اب صالحيا  لديها تجا  مؤسدا  التعميؼ االهمي ، 

عد مرادقته كالسؾافقة عميه مؽ "السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي ال يدؾف نافذا اال ب مشها
 يؾجد رقابة فاعمة لهذ  السديريا . إذكاالجشبي في كزارة التر ية" خالؼ ما مؾجؾد في مرر 

" الى الجزاءا  التي ٖٕٔٓ( لدشة ٘لقد انار" نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) -ٜ
ي كلؼ يبيؽ العقؾ ا  التي يسدؽ فرجها عمى الكؾادر االدارية تفرض عمى مؤسدة التعميؼ االهم

العقد السبـر بيؽ هذ  الكؾادر كالسؤسدا  التر ؾية  بؾصفهكالتعميسية كترؾ ذلػ لقانؾف العسل 
 االهمية يخزا لقانؾف العسل . 

" اذ انار ٖٕٔٓ( لدشة ٘هشاؾ اختالؼ في تظبيق" نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )-ٓٔ
(  الى اف " يدؾف لكل مؤسدة تعميسية اهمية مجمس ادارة كهيئة ادارية كهيئة ٜٔفي السادة )

دكف رياض  فقو مؽ ف هذا االمر مظبق في السدارس االهميةأنجد  إذتعميسية ....." 
لتقؾية ك لؼ تذر التعميسا  الخاصة بسشح اجازة التأسيس لهاتيؽ السؤسدتيؽ االطفاؿ كمعاهد ا

بأف هذا  بعزهؼ( مؽ الشغاـ اعال  كقد يرا ٜٔالى جركرة كجؾد ما مظمؾل في السادة )
دكف رياض االطفاؿ كمعاهد التقؾية اال اف السادة مؽ االمر متعمق في السدارس االهمية 

)مؤسدة تعميسية اهمية ( كلؼ تذكر مدرسة اهمية هذا مؽ  ( السذكؾرة اعال  ذكر   بارةٜٔ)
/اكال ( " يعيؽ مدير السؤسدة ٕٕجانب كمؽ جانب اخر نجد اف الشغاـ انار في السادة )

نه أب أالتعميسية االهمية كيعفى بسؾافقة السدير العاـ لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي ....."  
بتعيشه مؽ السديرية العامة لمتعميؼ االهمي كاالجشبي  بعد تؾفر الذركط في السدير يردر قرار

مؽ كفقا لسا انار اليه الشغاـ اعال   فهذا االمر مظبق في السدارس االهمية كمعاهد التقؾية 
الخاصة بسشح اجازة  ٕٗٔٓ( لدشة ٖليه تعميسا  رقؼ )إدكف رياض االطفاؿ االهمية فمؼ تذر 

 تأسيس رياض االطفاؿ االهمية .
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الكؾادر التعميسية كاالدارية كجركرة تؾفر الذركط السظمؾ ة فيهؼ نجد اف  بخرؾص-ٔٔ
تعميسا  السدارس االهمية فقو هي التي انار  الى انه بعد التأكد مؽ تؾفر الذركط يردر 

"السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي "  عييشهؼ في السدارس االهمية مؽامر ادارب بت
ه هذا االمر ال في تعميسا  مشح اجازة التأسيس لرياض االطفاؿ االهمية كال كال يؾجد ما يذب
مؽ مالحغا  يجعل رقابة االدارة ج يفة سابقًا السعاهد االهمية . فسا ذكر في تعميسا  

كازدكاجية في تظبيق التعميسا  بيؽ السؤسدا  التر ؾية االهمية، ال سيسا كاف كل مؤسدة 
السدتؾا التعميسي السقدـ الى ابشاء السجتسا ابتداء مؽ رياض  تر ؾية اهميه لها تأثر عمى

 االطفاؿ كمعاهد التقؾية كانتهاًء بالسدارس.

بخرؾص الكؾادر العاممة في التعميؼ االهمي لؼ يشص السذرع العراقي عمى اخزاعهؼ الى  -ٕٔ
ؾجؾد في خالؼ ما م ةنهائي رؾرةمعهؼ ب فتر  تجر ة كاختبار كفاءتهؼ العمسية قبل التعاقد

مرر. كال يؾجد صالحية لمسديريا  العامة التي يقا هذا الشؾع مؽ التعميؼ جسؽ نظاقها 
تعاقد معه كلؼ تتؾفر فيه الذركط السظمؾ ة ، خاصة جغرافي حق االعتراض عمى نخص ال

كاف نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي انترط فيهؼ نفس ما مظمؾل في العامميؽ في مؤسدا  
 ية .التر ية ألحدؾم

ك ألب جهة اخرا الحق في الرقابة عمى الجؾانب السالية لمسؤسدا  أال يحق لؾزارة التر ية -ٖٔ
ف تردر امر الى هذ  أذ ال يحق لها إخالؼ السذرعيؽ السررب كاالردني، التر ؾية االهمية 

السؤسدا  كتمزمها بأخذ اجر معيؽ مؽ الظمبة كسقابل ما يحرمؾف عميه مؽ تعميؼ كال يسدؽ 
ا ايزا التدخل في مقدار االجؾر التي تدفا لمكؾادر االدارية كالتعميسية كجعمها مداكية له

لمركاتب التي يتقاجاها اقرانهؼ بالسؤسدا  التر ؾية الحدؾمية اك عمى االقل تحديد حد ادنى 
 لهذ  االجؾر .

الؾاردة في  ف نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي الشافذ  قد اجاز التغمؼ مؽ بعض الجزاءا إ-ٗٔ
"نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي" كليس جسيعها خالؼ "قانؾف مجمس الدكلة الشافذ" اذ جعل 

ظعؽ الظعؽ اماـ محدسة القزاء االدارب مذركط بالتغمؼ اب انه جعل التغمؼ كجؾ يا قبل ال
 دكف مؽ ف يدؾف التغمؼ مؽ كل العقؾ ا  كليس بعزها أاماـ محدسة القزاء االدارب ك 

 .  االخر
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 : هيكاما السقترحا  ف
مؽ دعؼ التعميؼ االهمي كتذجيا غاية ر التعميؼ كاالرتقاء به هؾ الف يدؾف تظؾيأيجب  -ٔ

لدعؼ هذا التعميؼ كؾف التعميؼ هؾ  لسرالح الذخرية هي الدافا الرئيسانتذار  كاف ال تكؾف ا
 االساس الذب تبشى عميه البمداف .

التر ؾب االهمي بشص مدتقل في نغاـ التعميؼ االهمي جركرة بياف السقرؾد بالتعميؼ  -ٕ
 . ٖٕٔٓ( لدشة ٘كاالجشبي رقؼ )

اعظاء صالحيا  فعمية لمسديريا  العامة لمتر ية تجا  التعميؼ االهمي كذلػ مؽ اجل  -ٖ
فاعمية الرقابة لهذ  السديريا  ، ما اجافة نركط كاجب تؾفرها لسشح اجازة تأسيس مؤسدا  

/ اكال كثانيا ( مؽ "نغاـ التعميؼ االهمي  ٛذلػ بتعديل نص السادة )تر ؾية اهمية، كيدؾف 
" اكال : يقدـ طمب مشح اجازة تأسيس  ةاالتي بالرؾرة" لتربح  ٖٕٔٓ( لدشة ٘كاالجشبي رقؼ )

الُسؤسدة الَتعميسيه االهمِيه الى مدير العاـ لمتر يه في السحافِغة مرفقة به ألؾثائق لتثبت االمؾر 
 االتية : 

 . غاياتهالتعميسية االهمية كمقرها ك السؤسدة ا اسؼ -ٔ
السؾارد السالية لتؾفير مدتمزما  فتح السؤسدة التعميسية االهمية ك ياف ما يثبت مرادر هذ   -ٕ

 السؾارد .
 مؾافقة قدؼ التخظيو في السدِيرية العامة لمتر ية . -ٖ
 يه .مؾافقة بمدية مؾقا العقار السراد انذاء السؤسدة التعميسية االهمية عم -ٗ
ك مختمظة كالسدتؾا أك البشا  أك مدائية لمبشيؽ أؾع السدرسة كما اذا كانت صباحية ن -٘

 الدراسي لها .
 .كيه لبشاية مؤسدة التعميؼ االهميك سشد السمأك السداطحة أعقد االيجار  -ٙ

ثانيا : تتؾلى مديرية التر ية مهسة ألتاكد مؽ تؾافر ألذركط السظمؾ ػه لسشح االجازة كالكذج عمى 
البشاية لسعرفة مدا صالحيتها لالستعساال  التر ؾية كتؾفر الذركط الرحية فيها كصالحية 
مدانها ألداء الرسالة التر ؾية كترفا تقرير بذلػ لمسحافظ الذب بدكر  يرفا هذا التقرير ما التؾصية 

 بفتح مؤسده التعميؼ االهمي مؽ عدمه الى كزير التر ية لمبت في الظمب .

( ثالثيؽ يؾـ مؽ  تدجيل هذا الظمب في مدتبه، ٖٓيبت كزير التر ية في الظمب خالؿ ) -ثالثا
 كعدـ البت يعد رفزًا لمظمب. 

 .سة القزاء االدارب كفقا لمقانؾف"يجؾز لسؽ رفض طمبه الظعؽ في قرار الرفض اماـ محد -رابعا
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ركرة تؾزيا هذ  الرقابة عدـ حرر الرقابة عمى التعميؼ التر ؾب االهمي بجهة كاحدة بل ج -ٗ
بيؽ "السديريا  العامة لمتر ية في السحافغة كالَسحافظ كالسْديرية العامه لمتعميؼ العاـ كاالهِمي 

 كاالجَشبي ككزير التر ية".

يجب تؾحيد تعميسا  فتح السدارس كرياض االطفاؿ كالسعاهد االهمية ما "ِنغاـ التْعِميؼ  -٘
 " كعدـ مخالفته .ٖٕٔٓ( لدشة ٘االَهمي كاالجَشبي رقؼ )

تفعيل رقابة السديريا   العامة لمتر ية عمى العامميؽ في التعميؼ االهمي كالتأكد مؽ تؾفر  -ٙ
نركط العسل فيهؼ ، كجركرة اخزاعهؼ لفترة تجر ة لمتأكد مؽ صالحيتهؼ كاعظاء الحق 

عميؼ لسديريا  التر ية في السحافغة باالعتراض عمى مبانرة اب نخص بالعسل في مؤسدة الت
االهمي الذب لؼ يحقق نركط العسل ، كذلػ لمتأكد مؽ تؾفر الكفاءة كالقدرة عمى االرتقاء 

 بالتعميؼ .

" تتزسؽ عدـ ٖٕٔٓ( لدشة ٘في "ِنغاـ التَعميؼ االَهمي كاالجَشبي رقؼ ) مادةاجافة  -ٚ
مة السديرية العار ادارب مؽ ال بعد اصدار امإنخص في ُمؤسدا  التعميؼ االهمي  ُمبانرة اب

 لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي بتعيشه كذلػ لمتأكد مؽ تؾفر الذركط السظمؾ ة فيهؼ .

( مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي كاستبدالها بالشص االتي " اف ٕٔالغاء نص السادة ) -ٛ
يدؾف الكادر االدارب كالتعميسي مؽ غير الستعيشيؽ كالستقاعديؽ حررا كعدـ الدساح لمسؾعفيؽ 

ل في الُسؤسداِ  التعميِسيه االهمية اال في حالة ندرة االختراص كاف يدؾف ذلػ بسؾافقة بالِعس
 % مؽ عدد الكادر االدارب اك التعميسي".ٕ٘دكائرهؼ ك شدبة ال تتجاكز 

فيسا يتعمق بالعقؾ ا  التي يسدؽ فرجها عمى الكادر االدارب كالتعميسي نقترح اجافة  -ٜ
الجشبي تمـز ُمؤسدة التعِميؼ االهمي بذكر هذ  العقؾ ا  ككيفية مادة الى نغاـ التعميؼ االهمي كا

ف يدؾف نص السادة أف ذلػ كفق قانؾف العسل ، كنقترح فرجها كالجهة التي تفرجها كاف يدؾ 
لتي يسدؽ فرجها إة االهمية بؾجا الئحة بالعقؾ ا  " تمتـز السؤسدا  التعميسي ةاالتي بالرؾرة

زسؽ هذ  الالئحة السخالفا  كالعقؾ ا  السقررة كاجراءا  ف تتأى العامميؽ فيها، عمى عم
ؾف ذلػ كفق قانؾف العسل، كيذترط ف يدأهة السخترة بفرض هذا الجزاء عمى فرجها، كالج

 ف يدؾف القرار الرادر بفرض العقؾ ة مدببا". أ

" يبيؽ التزاما  ٖٕٔٓ( لدشة ٘"لشغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ ) مادة جركرة اجافة -ٓٔ
 فزاًل عؽالقة بالعسل التر ؾب التي تكؾف ذا  عفي السؤسدا  التعميسية االهمية  العامميؽ

"يمتـز  ةاالتي بالرؾرةف يدؾف نص السادة أي يشص عميها قانؾف العسل كنقترح الؾاجبا  الت
 ميسية االهمية بالؾاجبا  الؾعيفية التي  يمتـز بها اقرانهؼ فيالعامميؽ في السؤسدا  التع

 .السشرؾص عميها في قانؾف العسل " الؾاجبا  فزاًل عؽالسؤسدا  الحدؾمية  
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تفعيل رقابه "كزارة التر ية" عمى التعميؼ االهمي مؽ الشاحية السالية  كذلػ بتعديل َنص  -ٔٔ
" ، كتكؾف كاالتي "تتؾلى ٖٕٔٓ( لدشة ٘ي رقؼ )( "مؽ نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبٕٚالساِدة )

لسؤسدا  التعميسية السديرية العامة لمتعميؼ العاـ كاالهمي كاالجشبي االنراؼ السالي عمى ا
ف تتؾلى مديريا  التر ية في السحافغة االنراؼ االدارب كالتر ؾب عميها، أاالهمية، عمى 

  ع عمى سير عسمية التعميسي في هذكلسديريا  التر ية تذديل لجاف فشية متخررة لالطال
 السؤسدا  كأبشيتها كسجالتها " 

" كجعل ٖٕٔٓ( لدشة ٘( مؽ "نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )ٕ٘) ةتعديل الساد -ٕٔ
 مؽ كليس جؾاز  لبعزها جسيعها العقؾ ا  السفركجة عمى التعميؼ االهمي ألَتغمؼ كجؾ يا مؽ

السعدؿ"  كيدؾف  ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙاالخر، ليتالءـ الشص ما "قانؾف مجمس الدكلة رقؼ ) دكف 
( ٖٕصاحب االجازة التغمؼ مؽ القرارا  السْشرؾص عْميها في الساد  )عمى الشص كاالتي " 

ِمؽ هذا ألشغاـ كفقا لإلجراءا  السشرؾِص عميها في البْشديؽ )الثاِلل( ك ) الرابا ( مؽ الساد  
 ذا ألشغاـ " . ( مؽ هٛ)

 

ك عد اتساـ هذ  الدراسة ال ادعي الكساؿ فيها إذ اف دراستي هذ  ما هي إال محاكلة 
كمداهسة بديظة يسدؽ إجافتها الى ما سبقؾنا مؽ اساتذتشا كزمالئشا في هذا السجاؿ، كاجا 
 عسمي الستؾاجا هذا بيؽ ايديهؼ طالبا الرفق عشد كجؾد الشقص، فإذا اخظأ  فهذا مشي كاذا
اصبت فهذا مؽ عشد هللا سبحانه كتعالى كالستابعة كالتقييؼ السدتسر مؽ االستاذة السذرفة 

 صاحبة الفزل مؽ بعد هللا في اتساـ عسمي هذا .

 كاخيرًا نأمل اف نكؾف قد كفقشا في االحاطة بسؾجؾع الرسالة كالحسد ل رل العالسيؽ
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 السرادر 
 القران الكريم 

 اوال : السعاجم 

،  ٜٚٚٔالسعمؼ بظرس البدتاني ، محيو السحيو ، مؤسدة جؾاد لمظباعة ، بيرك  ،   -ٔ
 بال الخاء.

 السعجؼ العر ي االساسي ، السشغسة العر ية لمتر ية كالثقافة كالعمـؾ ، بال الخاء.  -ٕ
 ابؽ مشزؾر ، لداف العرل ، دار السعارؼ . -ٖ
د. فاركؽ عبدة فمية ك د. احسد عبد الفتاح الزكي ، معجؼ كمرظمحا  التر ية لفغا  -ٗ

 .ٕٗٓٓ مرر ، –كاصظالحا ، دار الؾفاء لدنيا الظباعة كالشذر ، االسدشدرية 
 .ٖٜٛٔ ابي بؽ بدر الرازب ، مختار الرحاح ، دار الرسالة ، الكؾيت ،   -٘
معجؼ المغة العر ية السعاصر مشذؾر عمى السؾقا االلكتركني  -ٙ

https://www.almaany.com ـ. ٕٙ:ٚالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٗٔ/ تاريخ الزيارة 

 ثانيا : الكتب 

العراؽ كاثر  في الجانب الدياسي مؽ) سشة د. احسد جؾدة ، تاريخ التر ية كالتعميؼ في  -ٔ
 .ٕٕٔٓ، نركة نؾرس بغداد لمظباعة ، العراؽ ، ٔ( ،طٕٔٔٓ- ٖٗ٘ٔ

دراسة في جسانا  التفتيش كفقا لمتعديل  –ايال بريشدايػ بريساس ، التفتيش االدارب  -ٕ
 .ٕٚٔٓ، السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، مرر ،  ٔالرابا لمدستؾر االمريدي ، ط 

 ٔدراسة ميدانية تقؾيسية ، ط –هيؼ عظا هللا العؾراف ، االنراؼ التر ؾب كمذدالته د. ابرا  -ٖ
 .ٕٓٔٓ، دار يافا العمسية لشذر كالتؾزيا ، االردف ، 

اميؽ مرظفى   ، الشغرية العامة لقانؾف العقؾ ا  االدارب ، دار الجامعة الجديدة ،  -ٗ
  . ٜٜٙٔمرر ، 

 .ٕٓٓٓالتعميسية السدرسية ، دار الفكر العر ي ، القاهرة ، احسد اسساعيل حجي ، االدارة  -٘
، دار  ٔد. ايسؽ رمزاف الزيشي ، العقؾ ا  الدالبة لمحرية قريرة السدة ك دائمها ، ط -ٙ

 .ٖٕٓٓمرر ،  –الشهزة العر ية ، القاهرة 
، مدتبة دار الشهزة  ٕد. احسد سالمة بدر ، التحقيق االدارب كالسحاكسة التأديبية ، ط -ٚ

 .ٕٓٔٓعر ية ، مرر ، ال
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د. احسد عبد الحديب عبد الفتاح الدشتريدى ، االثر الرجعي في القزاءيؽ االدارب  -ٛ
دراسة مقارنة بيؽ القانؾف كالذريعة االسالمية ، دار الشهزة العر ية ،  –كالدستؾرب 

 .ٕٔٔٓمرر ،  –القاهرة 
ستبداؿ الدياسة سياسة ا د. احسد كيالف عبد هللا ك بالؿ عبد الرحسؽ محسؾد خمج ، -ٜ

مرر  –، السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، القاهرة  ٔط دراسة مقارنة ، –الجشائية لمعقؾ ة 
 ،ٕٕٓٓ . 

، دار  ٔايساف حايال   ، الشغاـ االنزباطي ألساتذة الجامعا  االهمية في العراؽ ، ط-ٓٔ
 . ٜٕٔٓنيبؾر لمظباعة كالشذر كالتؾزيا ، العراؽ ، 

 .ٖٜٛٔاريخ ، بدكف اسؼ السؤلج ،بدكف رقؼ الظبعة ، بغداد ، العراؽ في الت-ٔٔ

ار كمدتبة الحامد لمشذر ، د ٔالؾعائج كالسسارسة ، ط  –باسؼ الحسيرب ، االدارة -ٕٔ
 .ٕ٘ٔٓ، عساف ، االردف ، كالتؾزيا

، السركز  ٔجهاد سعد كسارة مرظفى صفا كاخركف ، نحؽ كالتر ية السدرسية ، ط-ٖٔ
 .ٜٕٔٓالعتبة ال باسية السقدسة ، العراؽ ،  –االستراتيجية  االسالمي لمدراسا 

سة مقارنة ، دار الجامعة درا –د. جابر فهسي عسراف ، السدؤلية القانؾنية لمسعمؼ  -ٗٔ
 . ٕ٘ٔٓ، مرر ، الجديدة

، دار  ٔدراسة مقارنة ، ط –د. جميل حدؽ بذا  الداعدب ، مدؤكلية السعمؼ السدنية  -٘ٔ
 . ٕٗٓٓالثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، 

، مشذؾرا  زيؽ الحقؾ ية ،  ٔجاسؼ خريبو خمج ، نرح قانؾف العقؾ ا  القدؼ العاـ ، ط-ٙٔ
 . ٕٚٔٓلبشاف ،  –بيرك  

دارية ، الجزء االكؿ ، دار الفكر الجامعي ، د. حامد الذريال ، مبادئ الفتاكا اال-ٚٔ
 .ٕٔٔٓاالسدشدرية ، 

دراسة  –د. حسدب سميساف القبيال  ، الرقابة االدارية كالسالية عمى االجهزة الحدؾمية -ٛٔ
 .ٕٓٔٓ، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، االردف ،  ٕتحميمية كتظبيقية ، ط 

لجؾدة الذاممة في التعميؼ بيؽ مؤنرا  التسييز د. حدؽ حديؽ البيالكب كاخركف ، ا-ٜٔ
 االسس كالتظبيقا  ، دار الديرة ، بدكف سشة نذر. –كمعايير االعتساد 

،  ٔد. حشاف   القيدي ، الرقابة القزائية عمى السالئسة في القرارا  التأديبية ، ط-ٕٓ
 .ٕٚٔٓمرر ،  –السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، القاهرة 
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، مشذؾرا  الحمبي الحقؾ ية  ٔعثساف   عثساف ، قانؾف القزاء االدارب ، ط د. حديؽ-ٕٔ
 . ٕٙٓٓلبشاف ،  –، بيرك  

 هػػ. ٖ٘ٗٔخالد بؽ   الذهرب ، تجديد االنراؼ التر ؾب ، مدتبة السمػ فهد ، -ٕٕ

، مركز الكتال االكاديسي ، عساف  ٔخالد اسساعيل غشيؼ ، مذدال  تر ؾية معاصرة ، ط-ٖٕ
 ،ٕٓٓٙ. 

االردف ،  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٖد. خالد الزعبي ، القانؾف االدارب ، ط-ٕٗ
ٜٜٔٛ. 

د. خالد طؾفاف كاخركف ، االستراتيجية الؾطشية لمتعميؼ في االردف ، طبعت بإسهاـ -ٕ٘
 .  ٕٙٓٓمؤسدة دعؼ مذركع تظؾير التعميؼ في االردف ، 

، التذريا االدارب كالتديير التر ؾب ، نذر كتؾزيا دار  خالد السير ك ادريس قاسسي-ٕٙ
 . ٕٛٓٓالسغرل ،  –االعتراـ ، الدار البيزاء 

د. رجب   الديد الكحالكب ، حدكد الرقابة االدارية عمى الجس يا  كالسؤسدا  االهمية -ٕٚ
كاحداـ القزاء االدارب ، دار الشهزة  ٖٕٓٓلدشة  ٗٛدراسة في جؾء القانؾف رقؼ –
 .ٕٙٔٓلعر ية ، ا

رك ر  ج. مارزانؾ ك كجؾف ؿ . بركاف ، دليل السعمؼ لكتال التدريس فؽ كعمؼ ، مدتبة -ٕٛ
 .ٕٙٔٓالسسمكة العر ية الدعؾدية ،  –التر ية العر ي لدكؿ الخميب ، الرياض 

دراسة لسبادئ نغاـ الحدؼ السحمي  –د. رائد حسداف السالكي ، الحدؾما  السحمية -ٜٕ
بعض الدكؿ )بريظانيا ، فرندا ، مرر ( بالسقارنة ما العراؽ ، دار  كتظبيقاته في

 .ٜٕٔٓالدشهؾرب ، بيرك  ، 

د. رافد الحريرب ك د محسؾد اسامة جالؿ كد   عبد الرزاؽ ابراهيؼ ، االدارة كالتخظيو -ٖٓ
 . ٕٚٓٓ، دار الفكر ،  ٔالتر ؾب ، ط 

سمظة االدارة في فرض الجزاءا  عمى  رنا   جعفر الهانسي ، الرقابة القزائية عمى-ٖٔ
 .ٕٓٔٓ، مشذؾرا  الحمبي الحقؾ ية ، لبشاف ،  ٔدراسة مقارنة ، ط –الستعاقد معها 

االردف ،  –زاهد   ديرب ، الرقابة االدارية ، دار السديرة لمشذر كالتؾزيا ، عساف -ٕٖ
ٕٓٔٔ. 
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، دار الراية لمشذر كالتؾزيا ، ٔطسميؼ بظرس ، أساليب اتخاذ القرارا  االدارية الفعالة ، -ٖٖ
 .ٜٕٓٓلبشاف ،  –بيرك  

السؤسدة  ،ٔطدراسة مقارنة ، –سردار كاكه اميؽ ناكؾ ، الرقابة كالتفتيش االدارب -ٖٗ
 .ٕٙٔٓ، لبشاف ، الحديثة لمكتال 

 .ٖٕٓٓسامي جساؿ الديؽ ، القزاء االدارب ، مشذأة السعارؼ ، االسدشدرية ،  -ٖ٘

،  ٔ، ج  ٔ، اصدار  ٔدراسة مقارنة ، ط –العمؾب ، القزاء االدارب  د. سالؼ بؽ راند-ٖٙ
 . ٜٕٓٓاالردف ،  –دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف 

نريال احسد الظباخ ، التحقيق االدارب كالدعؾا التأديبية كالدفؾع فيها في جؾء القزاء -ٖٚ
 كالفقه ، بدكف طبعة ، بدكف مداف طبا ، بدكف سشة طبا .

 –صالح احسد الديد جؾدة ، اصؾؿ الرقابة في الشغؼ السعاصرة كالذريعة االسالمية د. -ٖٛ
 .ٕٕٔٓمرر ،  –دراسة مقارنة ، دار الشهزة العر ية ، القاهرة 

دراسة مقارنة  –د. صالح عبد الزهرة الحدؾف ، احداـ التفتيش كاثار  في القانؾف العراقي -ٜٖ
 .ٜٜٚٔ، بغداد ، ٔ، ط

،  ٔؾد ، السرند العسمي في اجراءا  التحقيق االدارب كجساناته ، طد. صعب ناجي عب-ٓٗ
 . ٕٔٔٓمدتبة الدشهؾرب ، بغداد ، 

د. صالح عمؾاف ناصر الشائمي ، اثر قيد التحقيق االدارب في الدعؾا الجزائية ، دار -ٔٗ
 . ٕٕٓٓالدشهؾرب ، بيرك  ، 

لحقؾؽ االنداف ، دار الشهزة د. صالح زيد قريمه ، جسانا  الحساية الجشائية الدكلية -ٕٗ
 .ٜٕٓٓمرر ،  –العر ية ، القاهرة 

، دار الفكر ٕد. طارؽ عبد الحسيد البدرب ، اساسيا  االدارة التعميسية كمفاهيسها ، ط-ٖٗ
 .ٕ٘ٓٓ،لمظباعة كالشذر كالتؾزيا ، عساف 

قؾد د. طارؽ سمظاف ، سمظة االدارة في تؾ يا الجزاءا  عمى الستعاقديؽ معها في الع-ٗٗ
 .ٕٓٔٓدراسة مقارنة ، دار الشهزة العر ية ، القاهرة ،  –االدارية كجؾابظها 

د. عمي   بدير ك د مهدب ياسيؽ الدالمي كد عراـ عبد الؾهال البرزنجي ، مبادئ -٘ٗ
 ، بدكف سشة طبا.لرشاعة الكتب ، القاهرةكاحداـ القانؾف االدارب ، العاتػ 
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، مذكرا  اكلية في القانؾف االدارب ، مظبعة الرابظة ،  د. عبد هللا اسساعيل البدتاني-ٙٗ
 .ٜٓ٘ٔبغداد ، 

،  ٔ، طٕ٘ٓٓد. عدناف عاجل عبيد ، دراسا  معسقة في دستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة -ٚٗ
 .ٜٕٔٓمرر ،  -مشذأ  السعارؼ ، االسدشدرية 

دراسة  –د. عدناف عاجل عبيد ، جسانا  السؾعج الدابقة لفرض العقؾ ة التأديبية -ٛٗ
، السركز العر ي لمشذر  ٔالعراؽ ( ، ط –االردف  –مرر  –قانؾنية مقارنة ) فرندا 

 .ٕٛٔٓكالتؾزيا ، مرر ، 

دراسة في الذريعة  –د. عمي يؾسج الذدرب ، حقؾؽ االنداف بيؽ الشص كالتظبيق -ٜٗ
 .ٕٔٔٓ، مؤسدة دار الرادؽ الثقافية ، العراؽ ،  ٔاالسالمية كالسؾاثيق الدكلية ، ط

، اثراء لمشذر كالتؾزيا ، بيرك  ٔعمي  باس ، الرقابة االدارية في مشغسا  االعساؿ ، ط-ٓ٘
 ،ٕٕٓٓ. 

، دار ٖاالدارية كالسالية كالفشية كغيرها ، ط –د. عبد القادر الذيخمي ، فؽ كتابة التقارير -ٔ٘
 .ٕٔٔٓاالردف ،  –الثقافة لمشذر كالتؾزيا ،عساف 

، دار  ٔدراسة مقارنة ، ط –االدارب كرقابته ألعساؿ اادارة د. عراـ الدبس ، القزاء -ٕ٘
 .ٕٓٔٓالثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، 

، دار الثقافة لمشذر  ٗدراسة مقارنة ، ط –د. عسر   الذؾ دي ، القزاء االدارب  -ٖ٘
 .ٕٔٔٓكالتؾزيا ، عساف ، 

العقؾ ا  االدارية العامة )الغرامة د. عبد العزيز عبد السشعؼ خميفة ، جسانا  مذرك ية -ٗ٘
، السركز القؾمي  ٔالغمق االدارب ( ، ط –سحب كالغاء الترخيص  –االزالة  -الؾقج –

 . ٕٛٓٓلإلصدارا  القانؾنية ، 

السدؤكلية الجشائية  –د. عمي عبد القادر القهؾجي ، نرح قانؾف العقؾ ا  القدؼ العاـ -٘٘
 . ٜٕٓٓلبشاف ،  –حمبي الحقؾ ية ، بيرك  ، مشذؾرا  ال ٔكالجزاء الجشائي ، ط

السبادئ العامة في قانؾف د. عمي حديؽ خمج ك د سمظاف عبد القادر الذاكب ،-ٙ٘
 . ٕٗٔٓ، دار نيبؾر لمظباعة كالشذر كالتؾزيا ، العراؽ ،  ٔط العقؾ ا ،

، دار الدشهؾرب  ٕ٘ٔٓلدشة  ٖٚد. عساد حدؽ سمساف ، نرح قانؾف العسل الجديد رقؼ -ٚ٘
 .ٕٛٔٓ، بيرك  ، 
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د. عدناف العابد ك د يؾسج الياس ، قانؾف العسل ، العاتػ لرشاعة الكتب ، القاهرة  ،  -ٛ٘
 بدكف سشة نذر.

 .ٜٚٚٔعبد الباسو   حدؽ ، التشسية االجتسا ية ، مدتبة كهبة لمشذر كالتؾزيا ، -ٜ٘

ية في السؤسدا  د. عبد الرحسؽ الخظيب ، الخدمة االجتسا ية كسسارسة تخررية مهش-ٓٙ
 .ٜٕٓٓ، مدتبة االنجمؾ مررية ، القاهرة ،  ٔالتعميسية ، ط

دراسة مقارنة بيؽ نغامي  –عبد السمػ يؾنس   ، اساس مدؤكلية االدارة كقؾاعدها -ٔٙ
 .ٜٜٜٔ، مظبعة جامعة صالح الديؽ ، ار يل ،  ٔالقزاء السؾحد كالسزدكج ، ط

را  التحقيق االدارب ، مشذؾر عؽ طريق د. عثساف سمساف  يالف العبؾدب ، مها-ٕٙ
 . ٕٛٓٓ،  ٔمؾسؾعة القؾانيؽ العرا ية ، ط

دراسة مقارنة في الشغاـ  –عمي جسعه محارل ، التأديب االدارب في الؾعيفة العامة -ٖٙ
، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ،  ٔ، اصدار  ٔالعراقي كالسررب كالفرندي كاالنجميزب ، ط

 . ٕٗٓٓاالردف ،  –عساف 

دراسة مقارنة مدعسة بتظبيقا   –د. عسار بؾ جياؼ ، الؾسيو في قزاء االلغاء -ٗٙ
، دار الثقافة لمشذر  ٔمرر ، ط -تؾنس–فرندا  –قزائية حديثة في كل مؽ الجزائر 

 . ٕٔٔٓاالردف ،  –كالتؾزيا ، عساف 

جراـ د. عمي عبد القادر القهؾجي ك د. سامي عبد الكريؼ محسؾد ، اصؾؿ عمسي اال-٘ٙ
 . ٕٓٔٓلبشاف ،  –، مشذؾرا  الحمبي الحقؾ ية ، بيرك   ٔكالعقال ، ط

، دار عالـ لالصدارا   ٔعمي الديؽ زيداف ، الذامل في دعؾا الغاء القرار االدارب ، ط-ٙٙ
 . ٖٕٔٓالقانؾنية ، مرر ، 

قافة ، دار الث ٖ، اصدار  ٔدراسة مقارنة ، ط –د. عسر   الذؾ دي ، القزاء االدارب -ٚٙ
 . ٕٚٓٓاالردف ،  –لمشذر كالتؾزيا ، عساف 

د. عبد القادر الذيخمي ، الشغاـ القانؾني لمجزاء التأديبي ، دار الفكر لمشذر كالتؾزيا ، -ٛٙ
 عساف ، بدكف سشة نذر .

دراسة مقارنة ، دار الفكر كالقانؾف لمشذر  –د. غشاـ   غشاـ ، القانؾف االدارب الجشائي -ٜٙ
 . ٜٕٔٓرر ، كالتؾزيا ، م
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 –فراس الؾحاح ، القؾاعد السشغسة في نقل صالحيا  الحدؾمة االتحادية الى السحافغا  -ٓٚ
 .ٕٚٔٓ)دراسة تحميمية ، تأصيمية ، مقارنة ( ، دار الدشهؾرب ، بيرك  ، 

، دار الثقافة  ٔفهد عبد الكريؼ ابؾ العثؼ ، القزاء االدارب بيؽ الشغرية كالتظبيق ، ط-ٔٚ
 .ٕٔٔٓؾزيا ، عساف ، لمشذر كالت

فارسي ي يش ، السدؤكلية السدنية لمسعمؼ في القانؾف السغر ي كالسقارف ، البديا لمشذر ، -ٕٚ
 بدكف مداف طبا ، بدكف سشة طبا  .

د. فراس عبد الرزاؽ حسزة ك سارة قاسؼ مؾا  ، مدؤكلية العامل عؽ افذاء االسرار -ٖٚ
 .ٕٕٓٓكالتؾزيا ، مرر ، ، السركز العر ي لمشذر  ٔالسهشية ، ط

، دار دجمة ، ٔمقارنة ( ، ط كاكاف اسساعيل كه ردب ، عقد التعميؼ الخاص )دراسة-ٗٚ
 .ٕٓٔٓ، عساف

، دار  ٔدراسة مقارنة ، ط –د. كامل الدعيد ، نرح االحداـ العامة في قانؾف العقؾ ا  -٘ٚ
 . ٜٕٓٓالثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، 

السجسؾعة العر ية  ،ٔطالخدمة االجتسا ية في السجاؿ السدرسي ، د. مدحت ابؾ الشرر ،-ٙٚ
 .ٕٚٔٓمرر ،  –لمتدريب كالشذر، القاهرة 

د. مرظفى الديد دبؾس ، تثسيؽ خدما  الدكلة في اطار ما يقدمه السرفق العاـ مؽ -ٚٚ
 .ٜٕٔٓالسركز العر ي لمشذر كالتؾزيا،  ،ٔطدراسة تحميمية ، –خدما  

، االصدار االكؿ ، ٔق الذنيبا  ، الؾجيز في القانؾف االدارب ، طد.   جساؿ مظم-ٛٚ
 . ٖٕٓٓالدار العمسية لمشذر كالتؾزيا كدار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف ، 

دراسة مقارنة  –د. محسؾد   معابرة ، الفداد االدارب كعالجه في الذريعة االسالمية -ٜٚ
 .ٕٔٔٓشذر ك التؾزيا ، عساف ، االردف ، ، دار الثقافة لم ٔبالقانؾف االدارب ، ط

، مدتبة زيؽ الحقؾ ية ٔد.   طه حديؽ الحديشي ، مبادئ كاحداـ القانؾف االدارب ، ط-ٓٛ
 .ٕٚٔٓكاالدبية ، لبشاف ، 

د. ماهر صالح عالكب الجبؾرب ، الؾسيو في القانؾف االدارب ، بدكف مظبعة ، بدكف -ٔٛ
 .ٜٕٓٓمداف طبا ، 

غشي زغير الخاقاني ، مبادئ القانؾف االدارب كالتشغيؼ  .حديؽ ك دد. ميدؾف طه -ٕٛ
 .ٜٕٔٓاالدارب في العراؽ ، مؤسدة دار الرادؽ الثقافية ، 
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حسد سامر ميرخاف ك عبير سميؼ عقل ك رسالف عالء الديؽ ، اصؾؿ السرافعا  كاعداد -ٖٛ
يا ، دمذق ، ، دار مؤسدة رسالف لمظباعة كالشذر كالتؾز  ٔالسذكرا  كالتقارير ، ط

ٕٓٓٛ. 

نركط قبؾؿ دعؾا االلغاء كاالثار السترتبة عمى  –د.   كليد ال بادب ، القزاء االدارب -ٗٛ
 . ٕٛٓٓ، مؤسدة الؾراؽ لمشذر كالتؾزيا ، عساف ،  ٔ، ط ٕالفرل فيها ، ج

دراسة مقارنة ، دار السظبؾعا   –د. مرظفى متؾلي ، االنراؼ الفشي في التعميؼ -٘ٛ
 . ٖٜٛٔ، الجديدة 

، دار صفاء لمشذر  ٔاسده كتحميمه ، ط –د. مشى يؾنس بحرب ، السشهب التر ؾب -ٙٛ
 .ٕٕٔٓكالتؾزيا ، عساف ، 

، دار الكتب ٔد. محسؾد داكد الر يعي ، الفكر االدارب السعاصر في التر ية كالتعميؼ ، ط-ٚٛ
 .ٕٕٔٓالعمسية ، بيرك  ، 

عاهرة الحد مؽ العقال ، دار الشهزة  –د.   سامي الذؾا ، القانؾف االدارب الجزائي -ٛٛ
 العر ية ، القاهرة ،بدكف سشة طبا . 

، دار الثقافة  ٔد.   عمي الدالؼ  ياد الحمبي ، نرح قانؾف العقؾ ا  القدؼ العاـ ، ط -ٜٛ
 . ٕٛٓٓلمشذر كالتؾزيا ، عساف ، 

دراسة  –ي سهؾاف ، السخالفة كالجزاء التأديبي كمبدأ السذرك ية محسؾد رمزاف   عم-ٜٓ
 .ٕٚٔٓ، السركز العر ي لمشذر كالتؾزيا ، مرر ، ٔمقارنة ،ط

 –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٔد. محسؾد خمج الجبؾرب ، العقؾد االدارية ، ط-ٜٔ
 .ٕٓٔٓاالردف ، 

ية عمى نر ية الجزاءا  االدارية العامة ، دار د.   باهي ابؾ يؾنس ، الرقابة القزائ-ٕٜ
 .ٕٓٓٓالجامعة الجديدة لمشذر كالتؾزيا ، مرر ، 

د.   بدر حديؽ ، الؾسيو في القانؾف االدارب ، دار الفكر الجامعي ، االسدشدرية ،  -ٖٜ
ٕٓٓٙ . 

ذر كالتؾزيا ، دار الثقافة لمش ٕد.   جساؿ الذنيبا  ، الؾجيز في القانؾف االدارب ، ط -ٜٗ
 . ٕٔٔٓاالردف ،  –، عساف 
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دراسة  – ٕ٘ٔٓلدشة  ٖٚد.   عمي الظائي ، قانؾف العسل عمى كفق قانؾف رقؼ -ٜ٘
 . ٕٛٔٓمقارنة ، دار الدشهؾرب ، بيرك  ، 

 . ٖٕٔٓد. مازف ليمؾ راجي ، القانؾف االدارب ، بدكف مداف طبا ، دهؾؾ ، -ٜٙ

، السررية لمشذر كالتؾزيا ،  ٔدراسة مقارنة ، ط –العامة د.   عمي سؾيمؼ ، الحريا  -ٜٚ
 . ٕ٘ٔٓمرر ، 

 ة( لدشٖٚ  عدناف عمي الز ر ، محاجرا  في قانؾف العسل العراقي الجديد رقؼ )-ٜٛ
 .ٜٕٔٓلبشاف ،  –، دار الدشهؾرب ، بيرك   ٕ٘ٔٓ

 .غداد ، بدكف سشة نذرلقانؾنية ، بد.   عمي جؾاد ، القزاء االدارب ، تؾزيا السدتبة ا -ٜٜ

د.   الديدامؾنى   عبد العاؿ ، الرقابة الدياسية كالقزائية عمى اعساؿ االدارة -ٓٓٔ
 . ٕٛٓٓمرر ،  –دراسة مقارنة ، دار الفكر القانؾني ، طشظا  –السحمية 

 . ٕٗٔٓمشذؾرا  مجمس الشؾال العراقي ، دليل الرياغة التذري ية ، بغداد ، -ٔٓٔ    

االسراء  ، دار كمدتبة  ٔرؤية مدتقبمية ، ط –د. نبيل سعد خميل ، خرخرة التعميؼ -ٕٓٔ    
 ٕٙٓٓمرر ، -لمظبا كالشذر كالتؾزيا ، طشظا 

، اصدار  ٔدراسة مقارنة ، ط –د. نؾفاف عقيل العجارمة ، سمظة تأديب السؾعج العاـ -ٖٓٔ   
 .ٕٚٓٓاالردف ،  –، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيا ، عساف  ٔ

د. هياـ مركة ، القانؾف االدارب الخاص ، السؤسدة الجام ية لمدراسا  كالشذر كالتؾزيا -ٗٓٔ   
 .ٕٕٓٓ، بيرك  ، لبشاف ، 

، دار الثقافة لمشذر  ٗ، اصدار  ٔد. هاني عمي الظهراكب ، القانؾف االدارب ، ط -٘ٓٔ  
 . ٜٕٓٓاالردف ،  –كالتؾزيا ، عساف 

السؤسدة العامة كالخرخرة ،  –طرؽ ادارة السرافق العامة  د. كليد حيدر جابر ،-ٙٓٔ  
 .ٜٕٓٓلبشاف ،  –، مشذؾرا  الحمبي الحقؾ ية ، بيرك  ٔط

 .ٕٕٓٓد. كساـ صبار العاني ، القزاء االدارب ، دار الدشهؾرب ، بغداد ، العراؽ ، -ٚٓٔ   

، دار الكتب ٔدراسة مقارنة ، ط –د. يحيى قاسؼ عمي سهل ، فرل السؾعج العاـ  -ٛٓٔ   
 . ٕٙٓٓ، صشعاء ، 
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 ثالثا: الرسائل واالطاريح 

  ، حق مؤسدا  التعميؼ العالي االهمي في مداءلة االساتذة العامميؽ  ايساف حايال -ٔ
لديها في العراؽ )دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجدتير ، جامعة القادسية _ كمية القانؾف ، 

ٕٓٔٛ. 
ايشاس مؤيد جاسؼ   ، الدمظة السخترة بالتعميؼ العالي االهمي كالرقابة عميها في  -ٕ

كمية القانؾف ،  –)دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجدتير ، جامعة بغداد القانؾف العراقي 
ٕٜٓٔ 

دراسة ميدانية  –الدعيد بمؾـ ، اساليب الرقابة كدكرها في تقييؼ اداء السؤسدة االقترادية  -ٖ
بسؤسدة السحركا  كالجرارا  بالدؾناكؾـ ، رسالة ماجدتير ، قدمت الى جامعة مشتؾرب 

 ندانية كاالجتسا ية في الجزائر.كمية العمـؾ اال –قدشظيشية 
امشه عز  انيس صالح ، السذدال  االدارية في السدارس الخاصة مؽ كجهة نغر  -ٗ

السديريؽ كالسعمسيؽ كاكلياء االمؾر كالظالل في محافغا  نساؿ فمدظيؽ ، رسالة 
 ٕٗٓٓجامعة الشجاح الؾطشية ،  –ماجدتير ، قدمت الى كمية الدراسا  العميا 

 بالؿ حاج عمي ، اثر الرقابة السحاسبية عمى االداء السالي بالؾحدا  الهادب عبد هللا -٘
دراسة ميدانية عمى محمة نشدب ، رسالة ماجدتير ، قدمت الى كمية  –الحدؾمية 

 . ٕٙٔٓاالقتراد كالتجارة كادارة االعساؿ في جامعة نشدب ، الدؾداف ، 
خاصة مؽ كجهة نغر أمشه عز  انيس صالح ، السذدال  االدارية في السدارس ال -ٙ

السديريؽ كالسعمسيؽ كاكلياء االمؾر كالظالل في محافغا  نساؿ فمدظيؽ ، رسالة 
جامعة الشجاح الؾطشية في نابمس ، فمدظيؽ ،  –ماجدتير ، كمية الدراسا  العميا 

ٕٓٓٗ. 
بريش ريسة ، الرقابة االدارية عمى السرافق العامة ، رسالة ماجدتير ، مقدمة الى كمية  -ٚ

 .ٖٕٔٓقدؼ الحقؾؽ جامعة العر ي بؽ مهيدب )اـ البؾاقي (، –ؽ كالعمؾـ االندانية الحقؾ 
ثامر   رخيص حديؽ ، العقؾ ة االنزباطية كاثرها في الحد مؽ السخالفة االنزباطية  -ٛ

في الجامعا  العرا ية ) دراسة تظبيقية مقارنة ( ، رسالة ماجدتير ، مقدمة الى مجمس 
 . ٕٕٔٓدياسية في جامعة الكؾفة ، كمية القانؾف كالعمؾـ ال

 –جهاد     نرؼ ، اثر الرقابة السالية عمى استسرار التسؾيل لمسؤسدا  االهمية  -ٜ
السؤسدا  االهمية في قظاع غزة ، رسالة ماجدتير ، قدمت الى كمية   -دراسة ميدانية 

 .  ٕ٘ٓٓالتجارة في الجامعة االسالمية في غزة ، 
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يؽ ، كاقا الرقابة الداخمية في السشغسا  االهمية في قظاع غزة ، سسر   راغب ناه-ٓٔ
قدؼ ادارة االعساؿ ،  /غزة ، كمية التجارة  –رسالة ماجدتير ، الجامعة االسالمية 

ٕٓٓٚ. 

سؾرية ديش ، الجزاءا  في قانؾف العقؾ ا  االدارب ، اطركحة دكتؾرا  ، كمية الحقؾؽ -ٔٔ
 . ٜٕٔٓلي ليابس سيدب بم باس ، الجزائر ، كالعمـؾ الدياسية  في جامعة جيال

صؾالحية عساد ، الجزاءا  االدارية العامة ، رسالة ماجدتير مقدمة الى كمية الحقؾؽ  -ٕٔ
اـ البؾاقي ،الجزائر ،  –قدؼ القانؾف في جامعة العر ي بؽ مهيدب  –كالعمؾـ الدياسية 

ٕٖٓٔ  . 

، مدتؾا االداء االدارب لدا مديرب السدارس  ماجد بؽ جساح بؽ حامد العامدب-ٖٔ
مديشة الظائج مؽ كجهة نغر السذرفيؽ كالسعمسيؽ ، رسالة  –السظبقة لبرنامب تظؾير 

 . ٕ٘ٔٓماجدتير مقدمة الى كمية التر ية في جامعة اـ القرا ، الدعؾدية ، 

س التعميؼ نيفيؽ بشت حامد بؽ سالؼ الراعدب الحر ي ، السدؤكلية االجتسا ية لسدار -ٗٔ
االهمي بسديشة مدة السدرمة كسا يدركها مالؾ كاداريؾ السدارس االهمية كاكلياء االمؾر ، 

 .ق ٕ٘ٗٔمدة السدرمة ، جامعة اـ القرا ،  –رسالة ماجدتير ، مقدمة الى كمية التر ية 

نديغة فيرل ، الرقابة عمى الجزاءا  االدارية العامة في الشغاـ القانؾني الجزائرب ، -٘ٔ
قدؼ الحقؾؽ في  جامعة    –اطركحة دكتؾرا  مقدمة الى كمية الحقؾؽ كالعمؾـ الدياسية 

 . ٕٔٔٓخيزر بددرة ، الجزائر ، 

عؾدة سسارة ، فاعمية برنامب تدريبي في تحديؽ مهارا  المغة التعبيرية   كصفي عبد هللا-ٙٔ
 –عساف العر ية  لدا االطفاؿ ذكب متالزمة داكف، رسالة ماجدتير ، قدمت الى جامعة

 .ٖٕٔٓلعمـؾ التر ؾية كالشفدية ، كمية ا
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 رابعا : البحهث والسقاالت 

اماؿ عمي حدؽ ، دراسة ميدانية لبعض مذدال  التعميؼ االبتدائي الخاص في محافغة  -ٔ
 .ٜٕٔٓ، ٖٔالسشيا ،بحل مشذؾر في السجمة الدكلية لمبحؾ  الشؾ ية الستخررة ، عدد 

، ي الحل لسذاكل التعميؼ في العراؽ، السدارس االهمية .. هل هافشاف   كثائر عمؾاف  -ٕ
تحقيق مشذؾر عمى نبدة االنترنت عمى السؾقا االلكتركني 

http://mracpc.uobaghdad.edu.iq  ٔٔالداعة  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٓتاريخ الزيارة:ٖٓ 
 .ـ
 د. اميؽ نديفا  ، )التعميؼ الخاص( نغاـ جديد لترشيال السدارس ، مقاؿ مشذؾر عمى -ٖ

 ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٔ/ تاريخ الزيارة https://www.ammonnews.netالسؾقا االلكتركني 
 ـ. ٙٔ:ٕٔالداعة 

اميؽ رحيؼ حسيد ك احسد هادب عبد الؾاحد ، نظاؽ التحقيق االدارب في قانؾف انزباط  -ٗ
السعدؿ ) دراسة مقارنة ( ، بحل مشذؾر  ٜٜٔٔلدشة  ٗٔمؾعفي الدكلة كالقظاع العاـ رقؼ 

 ٕٙٔٓق الحمي لمعمؾـ القانؾنية كالدياسية ، العدد الرابا ، الدشة الثامشة ، في مجمة السحق
. 
الدياسا  التعميسية في مرر ، مقاؿ مشذؾر مؽ قبل مركز هردك لدعؼ التعبير الرقسي ،  -٘

 . ٕٛٔٓ، القاهرة ، ٖاصدار 
شذؾر د. بمعرابي عبد الكريؼ ، الجزاء االدارب العقابي كبديل لمحد مؽ العقال ، بحل م   -ٙ

 .  ٕٙٔٓ،  ٔ، عدد  ٕفي مجمة القانؾف كالعمؾـ الدياسية ، مجمد 
العتيبي ، دكر السدارس الثانؾية في تعزيز االمؽ الفكرب لدا  تركي بؽ ثؾال هؾصاف -ٚ

الظالل مؽ كجهة نغر السعمسيؽ بسديشة الظائج ، بحل مشذؾر في السجمة التر ؾية لتعميؼ 
 . ٜٕٔٓجامعة اسيؾط ، السجمد االكؿ ، العدد الثالل ،  –كمية التر ية  –الكبار 

ية الهدر السدرسي ، بحل مشذؾر في د. حيدر يؾسج ، كفاءة الشغاـ التعميسي كاندال -ٛ
الجزائر   ، عدد  –جامعه الرديق بؽ يحيى  /مجمة العمؾـ االندانية كاالجتسا ية 

 .ٕٙٔٓ/سبتسبر /ٕٙ
حيدر عرس عفؽ ، اسبقية التحقيق االدارب كاثر  في الدعؾا الجزائية ، بحل مشذؾر في  -ٜ

 .ٕٚٔٓ،  ٕٓ، عدد  ٙمجمة كمية القانؾف لمعمؾـ القانؾنية كالدياسية ، مجمد 

حيدر نجيب احسد ، حقؾؽ كجسانا  السؾعج العاـ عشد تظبيق الجزاء التأديبي ، -ٓٔ
 . ٕٚٓٓ،  ٖٓبحل مشذؾر في مجمة الفتح ، العدد 
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خالد عبد الؾاحد محدؽ ، ابعاد الرقابة االدارية كتأثيرها في عسمية اتخاذ القرار ) بحل -ٔٔ
كمية  –ؽ (  ، بحل دبمؾـ عالي ، جامعة بغداد ميداني في بعض مداتب السفتذيؽ العامي

 .ٖٕٔٓاالدارة كاالقتراد ، 

خمج رجب حافظ عبد الرسؾؿ ، كاقا دكر االدارة السدرسية في تفعيل السذاركة -ٕٔ
السجتس ية بالحمقة الثانية مؽ التعميؼ االساسي بجسهؾرية مرر العر ية في جؾء الالمركزية 

ؾـ لمعمؾـ التر ؾية كالشفدية ، العدد العانر ، الجزء ، بحل مشذؾر في مجمة جامعة الفي
 .ٕٛٔٓالثاني ، 

راجي عبيد نغيسش ، كاقا التعميؼ الخاص في البررة ، بحل مشذؾر في مجمة -ٖٔ
 .ٕٚٓٓ، ٔدراسا  البررة ، الدشة الثانية ، العدد

ف رؤية مهشية في بياف مشهاج لجا –رامي احسد الغالبي ، اصؾؿ التحقيق االدارب -ٗٔ
التحقيق االدارية ، بحل مشذؾر في مجمة جامعة االماـ جعفر الرادؽ )ع( ، العدد 

 .ٕ٘ٔٓالخامس ، 

زهير اؿ  يس الغامدب ، التسييز بيؽ التحقيق االدارب كالتفتيش االدارب ، مقاؿ مشذؾر -٘ٔ
 ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٚتاريخ الزيارة  https://www.manhal.netعمى السؾقا االلكتركني 

 . ص ٘٘:ٜالداعة 

سارة دراز ، اسبال تدني مدتؾا التعميؼ ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا االلكتركني -ٙٔ
https://ujeeb.com ٜالداعة  ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٔ/ ، تاريخ الزيارة:ٗٔ. 

االدارية العامة في غير مجالي العقؾد  كالتأديب كمدا  سؾرية ديش ، الجزاءا  -ٚٔ
،  ٔ، عدد  ٓٔدستؾريتها ، بحل مشذؾر في مجمة العمؾـ القانؾنية كالدياسية ، مجمد 

ٕٜٓٔ . 

د. صباح ساعد ك نؾرة مزكزب ، الفركؽ بيؽ التعميؼ العاـ كالتعميؼ الخاص مؽ كجهة -ٛٔ
كالية بددرة في جؾء بعض الستغيرا  ، بحل  –نغر اساتذة التعميؼ الستؾسو ببمدية نتسة 

،  ٚجامعة   بؾجياؼ بالسدمية ، مب  –مشذؾر في مجمة العمؾـ االجتسا ية كاالندانية 
 .ٕٛٔٓ،  ٗٔع 

عادؿ   الخذانشة ، السدارس الخاصة بيؽ التجارة كجعج رقابة الؾزارة )السؾارد -ٜٔ
ؾر عمى السؾقا االلكتركني البذرية كعسميا  التعمؼ كالتعميؼ ( ، مقاؿ مشذ

https://jfranews.com.   ص. ٔٓ:ٔٔالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٚتاريخ الزيارة 
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 يس ذيال عبد عمي الرفيعي ، االدارة كاالنراؼ التر ؾية ) مفهؾمها ، اهدافها ، مشهجها -ٕٓ
كمية  –، طرؽ بحثها ( ، محاجرا  اعد  لظالل السرحمة الثانية في جامعة تكريت 

 .ٕٙٔٓقدؼ العمـؾ التر ؾية كالشفدية ،  /شا  التر ية لمب

قؾرارب مجدكل ،العقؾ ة االدارية كبديل لمعقؾ ة الجشائية ، بحل مشذؾر في دار -ٕٔ
 . ٖٕٔٓ،  ٚٔالسشغؾمة ، عدد 

، بحل مشذؾر  ٖعقؾني ، دكرة مهارا  الكتابة اادارية ك إعداد التقارير ، ص حسد -ٕٕ
/ ، تاريخ الزيارة https://www.noor-book.comعمى السؾقا االلكتركني  

 ـ . ٛٔ:ٔالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٛ

د.   الر يعي ، مغاهر تخمج التعميؼ في العراؽ ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا -ٖٕ
 ص . ٖٕ:ٔٔالداعة  ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٔ/ ، تاريخ الزيارة https://shafaq.comااللكتركني 

ندؾا كعيفية ، مقاؿ مشذؾر  –ابة ندؾا ادارية مرك  ابؾ العال ، الظرؽ القانؾنية لكت-ٕٗ
 ٕٕٔٓ/ٕ/ٕ/ تاريخ الزيارة https://www.mohamah.netعمى السؾقا االلكتركني 

 ـ . ٖٕ:ٖالداعة 

ميدؾف عمي عبد الهادب ك   عبد الكاعؼ عؾفي ، العقؾ ة االدارية لمسؾعج العاـ في -ٕ٘
قؾؽ ، الدشة الحادية عذر ، العدد القانؾف العراقي ، بحل مشذؾر في مجمة رسالة الح

 . ٜٕٔٓالثاني ، 

د.   عمي عبد الرجا عفمؾؾ ، االساس القانؾني لمعقؾ ا  االدارية ، بحل مشذؾر في -ٕٙ
 . ٕ٘ٔٓ،  ٖرسالة الحقؾؽ الدشة الدابعة ، عدد 

 –اـ د.   ناصر   القظرب ، السدؤكلية الجشائية كالسدنية لمسعمؼ بيؽ الذريعة كالشغ-ٕٚ
دراسة تظبيقية عمى دكر السعمؼ في تحقيق االمؽ كاالماف العمسي كالتر ؾب ، بحل مشذؾر 

 .ٕٗٔٓ، الرياض ،  ٔٙ، عدد  ٖٔفي السجمة العر ية لمدراسا  االمشية كالتدريب ، مجمد 

مشذؾرا  كزارة التر ية كالتعميؼ السررية بعشؾاف )الخظة االستراتيجية لمتعميؼ قبل -ٕٛ
، مشذؾرة عمى السؾقا االلكتركني  ٖٔ( ص  ٖٕٓٓ -ٕٗٔٓمرر  الجامعي في

www.unesco.org  ـ. ٖٗ:ٙالداعة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٓتاريخ الزيارة 

كليد محسؾد حسيدا  كعبد هللا   غزك ، الظمب عمى التعميؼ الخاص بسراحمه السختمفة -ٜٕ
( ، بحل  ٕ٘ٓٓ / ٕٗٓٓ – ٜٓٛٔ / ٜٜٚٔ: دراسة تظبيقية  ياسية لمحالة االردنية ) 
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كمية االقتراد  –مشذؾر في مجمة ابحا  اليرمؾؾ سمدمة العمؾـ االندانية كاالجتسا ية 
 . ٕٔٔٓ،  ٖ، ع  ٕٚاالردف ، مجمد  –جامعة اليرمؾؾ  –كالعمـؾ االدارية 

دراسة  –د. كساـ صبار العاني كلبشى عدناف عبد االمير ، الجزاءا  االدارية العامة -ٖٓ
 .  ٜٕٔٓ،  ٕٖذؾر في مجمة العمـؾ القانؾنية ، ع مقارنة ، بحل مش

عاـ عمى التعميؼ ، مقاؿ مشذؾر عمى السؾقا االلكتركني  ٓٓٔمئؾية الدكلة االردنية ، -ٖٔ
https://www.almamlakatv.com/  الداعة  ٕٕٔٓ/٘/ٖٔ، تاريخ الزيارة ،٘:ٖٖ 

 .ـ

  والتعليسات الدساتير والقهانين واالنظسةخامدا : 

 الدساتير -أ
 السعدؿ . ٕٜ٘ٔدستؾر السسمكة االردنية الهانسية لدشة  -ٔ
 . ٕ٘ٓٓدستؾر جسهؾرية العراؽ لدشة  -ٕ
 . ٕٗٔٓدستؾر جسهؾرية مرر العر ية لدشة  -ٖ

 القؾانيؽ -ل   

 في العراؽاكال: 

 . السعدؿ ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗالقانؾف السدني رقؼ ) -ٔ
 السعدؿ . ٜٜٙٔ( لدشة ٔٔٔالعقؾ ا  رقؼ )قانؾف  -ٕ
 السعدؿ . ٜٜٚٔ( لدشة ٘ٙقانؾف مجمس نؾرا الدكلة رقؼ ) -ٖ
 . السعدؿ ٜٔٛٔ( لدشة ٘٘قانؾف الجس يا  العمسية رقؼ ) -ٗ
 .السعدؿ ٜٜٔٔ( لدشة ٗٔقانؾف انزباط مؾعفي الدكلة كالقظاع العاـ رقؼ ) -٘
 السعدؿ. ٜٜٚٔ( لدشة ٕٔقانؾف الذركا  رقؼ ) -ٙ
 السعدؿ. ٕٛٓٓ( لدشة ٕٔسحافغا  غير السشتغسة باقميؼ رقؼ )قانؾف ال -ٚ
 . ٕٔٔٓ( لدشة ٕٕقانؾف كزارة التر ية رقؼ ) -ٛ
 . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٚقانؾف العسل رقؼ ) -ٜ
 .ٜٚٚٔ( لدشة ٕنغاـ السدارس الثانؾية رقؼ ) -ٓٔ

 .ٜٛٚٔ( لدشة ٖٓنغاـ السدارس االبتدائية رقؼ )-ٔٔ

 كالتعميسا  السمحقة به . ٜٚٛٔ ( لدشةٛٔنغاـ االمتحانا  العامة رقؼ )-ٕٔ

 كالتعميسا  السمحقة به . ٖٕٔٓ( لدشة ٘نغاـ التعميؼ االهمي كاالجشبي رقؼ )-ٖٔ

https://www.almamlakatv.com/
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 السمغي . ٕٗٓٓ( لدشة ٚ٘امر سمظة االئتالؼ السؤقتة رقؼ )-ٗٔ

 في مرر  ثانيا:

 السعدؿ . ٕٜٚٔ( لدشة ٚٗقانؾف مجمس الدكلة السررب رقؼ ) -ٔ
 السعدؿ . ٜٔٛٔ( لدشة ٜٖٔقانؾف التعميؼ السررب رقؼ ) -ٕ
 السعدؿ . ٖٕٓٓ( لدشة ٕٔقانؾف العسل السررب رقؼ ) -ٖ
 بذأف التعميؼ الخاص . ٕٗٔٓ( لدشة ٕٓٗالقرار الؾزارب رقؼ ) -ٗ
 . ٜٕٔٓ( لدشة ٓٔٔالقرار الؾزارب رقؼ ) -٘

 في االردف ثالثا: 

 السعدؿ . ٜٔٙٔ( لدشة ٜقانؾف اصؾؿ السحاكسا  الجزائية رقؼ ) -ٔ
 السعدؿ . ٜٜٗٔ( لدشة ٖكالتعميؼ رقؼ )قانؾف التر ية  -ٕ
 السعدؿ . ٜٜٙٔ( لدشة ٛقانؾف العسل رقؼ ) -ٖ
 . ٕ٘ٔٓ( لدشة ٜٗقانؾف الالمركزية رقؼ ) -ٗ
 ٕ٘ٔٓ( لدشة ٖٓٔنغاـ تأسيس كترخيص السؤسدا  التعميسية الخاصة كاالجشبية رقؼ ) -٘

 السعدؿ .

 في سؾريةرابعا: 

حؾؿ تشغيؼ السؤسدا   ٕٗٓٓ( لدشة ٘٘)التعميسا  التشفيذية لمسرسـؾ التذريعي رقؼ  -ٔ
 التعميسية الخاصة لمتعميؼ ما قبل الجامعي في الجسهؾرية العر ية الدؾرية .

 سادسا : القرارات القزائية 

في  ٕٚٔٓ /تسييز  –قزاء مؾعفيؽ  / ٖٛٔ / ٖٚٔقرار السحدسة االدارية العميا رقؼ  -ٔ
 ـ . ٕٚٔٓ/ٙ/٘ٔ

قزائية عميا في جمدة  ٔٗ( لدشة ٜٖٓ٘رقؼ ) قرار السحدسة االدارية العميا في مرر -ٕ
 . قرار مشذؾر – ٜٜٜٔابريل لدشة  ٔٔ

 سابعا : السقابالت السيدانية 

السقابمة السيدانية التي اجراها الباحل ما الديد )نرير ابراهيؼ ناصر ( مدير قدؼ  -ٔ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚاالنراؼ التر ؾب في السديرية العامة لتر ية الديؾانية بتاريخ 

بمة السيدانية التي اجراها الباحل الديد )حداـ مالػ كاعؼ ( مدؤكؿ ن بة التعميؼ السقا -ٕ
 . ٕٕٓٓ /ٕٔ /ٕٚاالهمي كاالجشبي في السديرية العامة تر ية الديؾانية بتاريخ 
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السقابمة السيدانية التي اجراها الباحل ما الديد )يحيى غانؼ ( السذرؼ االختراص في  -ٖ
 .ٕٕٓٓ /ٕٔ /ٕٚبتاريخ مديرية تر ية الديؾانية 

السقابمة السيدانية التي اجراها الباحل ما الديدة ) خالدة رحؼ جبر ( مذرؼ اختراص  -ٗ
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٛٔادارب في السديرية العامة  لتر ية الديؾانية بتاريخ 

السقابمة السيدانية التي اجراها الباحل ما الديد )كساـ خمج جاسؼ ( مذرؼ اختراص  -٘
 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٓتر ية الديؾانية  بتاريخ في السديرية العامة ل

 تاسعا : السرادر االجشبية 

1- American Heritage® Dictionary of the English Language, 5th Edition, 
2011 Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 
2- Erika Shaker ,Charter Schools Expedite Privatization of 
Educationhttps://www.policyalternatives.ca>   
3-Wing-Wah, Su-Yan, PanGame theory and educational policy: Private 
education legislation in China, International Journal of Educational 
Development 29 (2009). 
4- William  K .Cummings ,The Institutions of Education – a comparative 
study of educational development in the six core nations, Typeset in 
Melior by symposium Books printed and bound in the United kingdom by 
combridge University press ,2003 
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Summary 

         Education in general is the basis on which countries 
depend for the advancement and progress of their societies. 
Through education, societies can face developments and reach 
the best solutions that enable them to walk in keeping pace with 
what they are facing and thus reach the refineries of developed 
countries and societies an educated society is a tolerant society 
and works to solve the difficulties it faces through dialogue and 
avoids violence as a means to resort to in the face of life 
developments, as we find that education, especially in recent 
years, has become very much in demand by individuals, which 
made countries face difficulty in providing Educational services 
for all members of society , especially since education is one of 
the constitutional rights of individuals, the allocations that most 
countries allocate to education are not commensurate with the 
volume of demand for educational services, in addition to the 
lack of school buildings, especially in developing countries, 
including Iraq, and the countries' desire to provide the best 
educational services in modern and sophisticated ways and work 
to keep pace with what It occurs from developments at the level 
education.                                                                       

     These and other reasons have made countries look for 
means to help them face the difficulties they suffer in providing 
educational services to members of society, and among these 
means is to encourage the private sector to establish private 
educational institutions that provide educational services to 
individuals in return for wages that are collected from the 
beneficiaries of these services, And this shall be under the 
supervision and control of the state, because of the seriousness 
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of this matter, and in order not to deviate from the goal for which 
it was established and encourage its spread, especially in recent 
years, as the number of private educational institutions has 
increased in a very large way, which requires that this expansion 
be matched by effective control by the administration on the 
outputs of education.                                                                   

     Based on the foregoing, the scarcity of researchers on 
this topic and the limited number of sources prompted us to 
choose this topic to demonstrate the effectiveness of 
administrative control over private educational education, what is 
the scope of this control, the bodies that have the right to monitor 
these institutions, and the penalties that can be imposed on 
these institutions and their centers Administrative and educational 
guarantees and guarantees of their legality, and the authorities 
that monitor the legitimacy of the administration's actions towards 
private educational institutions .                                              

     We have divided this thesis into two chapters and an 
introductory study, where we explained in the introductory study 
the definition of administrative control over private educational 
education, and in the first chapter we explained the provisions for 
administrative control over private educational education, and we 
explained in the second chapter the penalties imposed on private 
educational education and guarantees of its legitimacy .      

     After that, we reached a set of results and proposals, most of 
which are aimed at amending the private and foreign education system 
No. (5) for the year 2013, to make the administration’s control over 
private education effective and unconventional, and for private 
education, along with government education, to raise the level of 
education and provide the best educational services. 
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