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 عله رّصٔا



 رّصٔا ععار



 مكدم٘
 ذات فٌدرالٌة دٌمقراطٌة دولة هً االتحادٌة روسٌا أو الروسً االتحاد

 االتحاد وٌتكون .القانون حكم أساس على تقوم جمهورٌة حكومة

 ، كبٌرة ومدن كبٌرة، ومقاطعات ومحافظات، جمهورٌات، من الروسً

 نفس جمٌعا   لها والتً مستقلة، صغٌرة وأقالٌم مستقلة، كبٌرة ومقاطعات

 جمهورٌة ولكل .الروسً لالتحاد مكونة إدارٌة كوحدات الحقوق

 كبٌرة، ومقاطعة محافظة، لكل أن كما الخاصة، وقوانٌنها دستورها

 اقوانٌنه مستقلة صغٌرة وأقالٌم مستقلة، كبٌرة ومقاطعة كبٌرة، ومدٌنة

 لالتحاد الفٌدرالً الهٌكل وٌعتمد .الخاصة الداخلٌة األساسٌة ونظمها

 الدولة، سلطة نظام ووحدة تجزبتها، وعدم الدولة وحدة على الروسً

 وهٌبات الروسً االتحاد حكومة هٌبات بٌن السلطات تقسٌم وعلى

 أفراد بٌن المساواة وعلى الروسً لالتحاد اإلدارٌة الوحدات حكومات

 كل الروسً لالتحاد اإلدارٌة الوحدات وتتساوى هذا .الروسً الشعب

 .الفٌدرالٌة الحكومة بهٌبات عالقتها فً األخرى مع منها



 أي ،2كم 6.592.850مساحتها تبلغ إذ العالم فً دولة أكبر روسٌا وتعد

 الوالٌات مساحة ضعف ونحو الجنوبٌة أمرٌكا قارة مساحة من ٌقرب ما

 فنلندا خلٌج من الغرب إلى الشرق من روسٌا وتمتد .األمرٌكٌة المتحدة

  بٌن تتراوح مسافة الجنوب إلى الشمال من تمتد كما ،مٌل 500 حوالً

 الطبٌعٌة الجغرافٌا فً البارزة الثانٌة السمة أما .مٌل 2500 إلى 1500

 البرودة حٌث الشمال أقصى إلى موقعها امتداد فً فتتمثل االتحادٌة لروسٌا

 وإغالق ،المحاصٌل زراعة من الحد فً ٌتسبب مما ،العام طوال والثلج

 .المناطق تلك فً العام خالل طوٌلة لفترات الموانا

 وٌتركز .نسمة ملٌون 146 حوالً الحدٌثة روسٌا سكان تعداد وٌبلغ

 االتحاد سكان عدد تناقص وقد .البالد من الغربً الجانب فً سكانها معظم

 ملٌون 2.8 بمقدار م2000 عام إلى م1992 عام من الفترة فً الروسً

 هذا حدث وقد .السكان إجمالً من %2 عن ٌزٌد أو ٌعادل ما أي ،نسمة

 والذي الموالٌد معدالت وانخفاض للهجرة نتٌجة السكان عدد فً النقص

   .بالبالد ألمت التً االقتصادٌة األزمة على بدوره انعكس



   :ميَا عدٓدٗ مبادئ علٙ الزّصٕ التعلٔه ّٓكْو

 الفوضى إلى تإدي أنها أساس على الحرة التربٌة رفض•

 .الصعاب مواجهة عن والعجز

 التً المقاٌٌس من وغٌرها الذكاء اختبارات استخدام رفض•

 .الوراثة فٌها تتحكم الطالب شخصٌة أن تفترض

 فً واسعة ثقة مع لإلنسان الواسعة باإلمكانٌات واإلٌمان•

 إلً .االجتماعٌة النظم ظل فً ٌعٌشون لمن الخالقة الطاقات

 .تربوٌة كقوة الجماعة دور أهمٌة جانب

 بٌن والجمع ،اجتماعٌا   نافع عمل فً الطالب انخراط وضرورة •

 تنمٌة الطالب تنمٌة بهدف اإلنتاجً والعمل المدرسً التعلٌم

  .متكاملة



 إلعداد الروسً التعلٌم فً وطبقت المبادئ هذه انعكست وقد

 منتجٌن إلى األمٌٌن الفالحٌن من الغالبٌة وتحوٌل ،والنشء الكبار

 صفوف من المثقفٌن من جدٌدة طبقة وإحالل ،الصناعة فً أكفاء

 وسٌاسٌا   فنٌا   األفراد وتدرٌب ،البرجوازٌٌن المثقفٌن محل العمال

 .واالقتصادي االجتماعً التطور لتحقٌق وعسكرٌا  

 



  والشكل القانون حكم أساس على الروسً االتحاد وٌقوم

 روسٌا فى الدولة سلطة وُتمارس .للحكومة الجمهورى

 والحكومة، الفٌدرالى، والمجلس ،الدولة ربٌس بواسطة

 للحكومة األساسٌة المبادئ أحد أن والحقٌقة .والمحاكم

 ٌجب ال المبدأ، لهذا وطبقا   .السلطات تقسٌم هو الدستورٌة

 وإنما واحدة، مإسسة أو واحد شخص أٌدى فى السلطة تركٌز

 والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطة فروع بٌن تقسم أن ٌجب

 تحدٌد ٌتم أن السلطات تقسٌم وٌستلزم .والقضابٌة

 لكى والتوازنات للمراجعات نظام هناك ٌكون وأن المسبولٌات،

 السلطة عمل موازنة من السابقة السلطات من سلطة كل تتمكن

 .األخرى



 فى الحق الروس المواطنٌن لكل الروسً الدستور وٌكفل•

 والمجانى العام االلتحاق الدستور لهم ٌضمن كما .التعلٌم

 والثانوى والثانوى، المدرسى، قبل التعلٌم بمإسسات

 وٌقرر .(البلدٌة) المحلٌة أو الفٌدرالٌة سواء المهنى

 وألولٌاء .إلزامى تعلٌم األساسى التعلٌم أن أٌضا   الدستور

 التعلٌم بمإسسات أطفالهم التحاق من التؤكد فى الحق األمور

 تعلٌمٌة معاٌٌر بإنشاء الروسى االتحاد وٌتكفل .األساسى

 التعلٌم من المتنوعة األشكال ودعم حكومٌة، فٌدرالٌة

 .الذاتى والتعلم

 



  والصناعات ،التعدٌنٌة الصناعات من مجموعة روسٌا وتمتلك

 المعادن وكذلك الغاز واستخراج والنفط الفحم تشمل ،االستخراجٌة

 بناء :أهمها من مجاالت عدة فً الروسٌة الشركات وتعمل .والكٌماوٌات

 وبناء ،الفضابٌة والمركبات ،والطابرات ،األداء عالٌة المطاحن آالت

 االتصاالت، ومعدات النقل، ومعدات ،التحوٌلٌة والصناعات السفن،

 شركات وهناك .البناء ومعدات ،الزراعٌة والجرارات ،الزراعٌة واآلالت

 المعدات ونقل وتولٌد ،الكهربابٌة الطاقة إنتاج مجال فً تعمل روسٌة

 والمنسوجات، المعمرة، االستهالكٌة والسلع والعلمٌة، الطبٌة واألدوات

  وتشمل .الٌدوٌة والحرف المجهزة، الغذابٌة والمنتجات الغذابٌة، والمواد

 ،والصلب الحدٌد صناعة روسٌا فً الكبرى التحوٌلٌة الصناعات

 ،الكٌمٌابٌة والمواد ،والمعدات واآلالت ،والطابرات والشاحنات والسٌارات

 البناء، مواد من وغٌرها ،واإلسمنت والبالستٌك األسمدة، فٌها بما

 والورق، الٌدوٌة، والصناعات والمنسوجات، والعلمٌة، الطبٌة واألدوات

   .الغذابٌة والمواد واألجهزة، التلفزٌون، وأجهزة



 كما والحرٌات، الحقوق بكل الروسى االتحاد مواطنى جمٌع وٌتمتع

 روسٌا أن على الروسً الدستور ٌإكد كما .متساوٌة مسبولٌات ٌتحملون

  ذلك مع .للدولة محدد دٌن ٌوجد ال حٌث علمانٌة، دولة االتحادٌة

 .القانون أمام متساوٌة وهى الدولة عن منفصلة هٌبات الدٌنٌة فاالتحادات

 فى بما المواطنٌن، لكل والعقٌدة الدٌن حرٌة الروسى الدستور ٌكفل كما

 عدم أو الدٌن بهذا جماعٌة أو فردٌة بصورة التصرٌح فى حقهم ذلك

  أى أو معٌنة دٌانة ونشر فى والدخول اختٌار فى وحرٌتهم به، التصرٌح

 لها وفقا   والتصرف أخرى معتقدات

 القدٌمة الدٌانات هً والٌهودٌة والبوذٌة، واإلسالم، المسٌحٌة، وتعد

ا تعد والتً روسٌا فً التقلٌدٌة  .لروسٌا التارٌخً التراث من جزء 

 من %95 إن حٌث روسٌا، فً السابدة الدٌانة هً واألرثوذكسٌة

 .المسٌحٌة األرثوذكسٌة الكنٌسة إلى ٌنتمون المسجلٌن األرثوذكسٌٌن



 االتحاد أنحاء كافة فى الرسمٌة اللغة هى الروسٌة اللغة وتعد

  إنشاء فى الحق الروسٌة فللجمهورٌات ذلك، مع .الروسى

 الروسى لالتحاد الروسٌة اللغة استخدام مع ،الرسمٌة لغاتها

 الذاتٌة الحكومٌة وهٌبات الرسمٌة، الحكومٌة الهٌبات داخل

 االتحاد وٌضمن .للجمهورٌات الرسمٌة والمإسسات المحلٌة،

 األصلٌة لغاتهم على الحفاظ فى المواطنٌن جمٌع حق الروسى

 .وتطوٌرها دراستها على والعمل



 : من كلا  ًلي فٌما وسوتواول

  الكْمٕ املضتْٖ علٙ االحتادٓ٘ رّصٔا يف التعلٔنٔ٘ اإلدارٗ :أّاًل

 .(الفٔدرالٕ)

 .اإلقلٔنٕ مضتْٚ علٙ االحتادٓ٘ رّصٔا يف التعلٔنٔ٘ اإلدارٗ :ثاىًٔا

  البلدٓ٘ مضتْٚ علٙ االحتادٓ٘ رّصٔا يف التعلٔنٔ٘ اإلدارٗ :ثالجًا

 .(احمللٙ املضتْٚ)

  املدرصٕ املضتْٖ علٙ االحتادٓ٘ رّصٔا يف التعلٔنٔ٘ اإلدارٗ :رابعًا

 .(اإلجزاٜٕ)

 



ولا 
 
أإلدأرة ألتعلٌمٌة في روسٌا ألتحادًة على ألمستوى ألقومي : أ

   :( ألفٌدرألي)
 علٌه ٌطلق ما أو القومً، المستوى على التعلٌم إدارة فً ٌشترك

 العامة الشخصٌات من عدد االتحادي أو الفٌدرالً المستوى أٌضا  

 :كالتالً بٌانها الحكومٌة، والهٌبات

 .الزّصٕ االحتاد رٜٔط•

 .(الربملاٌ) الفٔدرالٕ اجمللط•

 .الزّصٕ االحتاد حهْم٘•

 .الدصتْرٓ٘ احملهن٘•

 .الضٔاصٔ٘ األحشاب•

 .الزّصٕ لالحتاد ّالعلْو التعلٔه ّسارٗ•



اإلدارٗ التعلٔنٔ٘ يف رّصٔا 

االحتادٓ٘ علٙ املضتْٚ الكْمٕ 

  (الفٔدرالٕ)

 .ّسارٗ التعلٔه ّالعلْو لالحتاد الزّصٕ

 

 .حهْم٘ االحتاد الزّصٕ

 

 (.الربملاٌ)اجمللط الفٔدرالٕ 

 

 .احملهن٘ الدصتْرٓ٘

 

 .رٜٔط االحتاد الزّصٕ

 

 .األحشاب الضٔاصٔ٘

 



 رٜٔط االحتاد الزّصٕ -1

 اإلنسانٌة والحقوق الروسً للدستور والضامن الدولة، ربٌس هو

 سٌادة لحماٌة مقاٌٌسا   الروسً الربٌس ٌتبنىو .والحرٌات والمدنٌة

 طبقا   - ٌحدد كما .الدولة ووحدة واستقاللٌته، الروسً، االتحاد

 للدولة والخارجٌة الداخلٌة للسٌاسة األساسٌة األهداف - للدستور

 فً وٌقٌم عاما ، 35 عن عمره ٌقل ال روسً مواطن ألي وٌجوز

 عشر عن األحوال من بحال   تقل ال دابمة إقامة الروسً االتحاد

 ٌجوز وال .الروسً لالتحاد كربٌس للترشٌح ٌتقدم أن سنوات

 .متتالٌتٌن فترتٌن من ألكثر منصبه فً االستمرار الروسً للربٌس



 ٍذِ ّأٍه ,الزّصٕ التعلٔه بإدارٗ ٓتعلل فٔنا ّاصع٘ صلطات الزّصٕ االحتاد رٜٔط ّميارظ
 :الضلطات

 لالتحاد والعلوم التعلٌم وزٌر) الفٌدرالً التعلٌم إدارة ربٌس وعزل ،تعٌٌن•
 .الروسً الوزراء ربٌس من بتوصٌة (الروسً

 .علٌها والموافقة التعلٌم، على لإلنفاق المخصصة المٌزانٌات على االطالع•

 ووزٌر الفٌدرالً، الوزراء ربٌس مع التعلٌمٌة الشبون كافة مناقشة•
 .الفٌدرالً التعلٌم

 .الروسً االتحاد فً التعلٌمٌة األنشطة كافة على الموافقة•

 التعلٌمٌة العملٌة بتنظٌم الخاصة الرباسٌة والقرارات القوانٌن إصدار•
 .الروسً االتحاد فً التعلٌم وإدارة

 مجال فً الروسً لالتحاد الدولٌة والمعاهدات التعلٌمٌة، القوانٌن مناقشة•
 .التعلٌم

 مباشرة، الروسً االتحاد ربٌس ٌتبعان استشارٌان مجلسان وٌوجد 
 ومجلس  الدولة مجلس هما المجلسان وهذان رباستهما، هو وٌتولى
     .األمن



 (الربملاٌ)اجمللط الفٔدرالٕ   -2

 .الروسً لالتحاد والتشرٌعٌة النٌابٌة الهٌبة هو الروسً البرلمان

 مجلسٌن داخل تمثٌلهم ٌتم عضوا   628 الفٌدرالً المجلس وٌضم

 .الدوما ومجلس االتحاد، مجلس هما

 ،االتحاد مجلس :هما مجلسٌن من ٌتكون الروسً البرلمان أن أي

 المجلس وهو ،الدوما ومجلس ،البرلمان فً األعلى المجلس وهو

 دورا   الروسً البرلمان وٌمارس ،الروسً البرلمان فً األدنى

 ،ومناقشة ،المختلفة التعلٌمٌة القوانٌن إلغاء أو إصدار فً مإثرا  

 على والمصادقة ،التعلٌم على لإلنفاق المخصصة المٌزانٌة وتحدٌد

 وجود إلى باإلضافة هذا .إلغابها أو التعلٌم مجال فً المعاهدات

 كافة ومناقشة التعلٌم بشبون تهتم الروسً البرلمان داخل لجان

 .قضاٌاه



 االحتاد دللط
 إدارية وحدة كل عن عضوين من االتحاد مجمس ويتشكل عضوًا، 176 من االتحاد مجمس يتكون
 الييئة يمثل واآلخر التشريعية، الرسمية الحكومية الييئة يمثل أحدىما الروسي لالتحاد تابعة

 التنفيذية الرسمية الحكومية

 :االتحاد مجمس بيا يقوم التي الميام ومن
 .الروسي لالتحاد اإلدارية الوحدات بين فيما الحدودية التغييرات عمى الموافقة•
 بإعالن والخاصة العرفية األحكام بإعالن والخاصة الروسي الرئيس عن الصادرة القرارات مادتاع•

 الطوارئ حالة

 .الروسية الرئاسية االنتخابات عن اإلعالن•
 .الروسي الرئيس إلى االتيام توجيو•
 .العميا المحكمة وقضاة الروسي، لالتحاد الدستورية المحكمة قضاة ينيتع•
 .الروسي لالتحاد العام المدعى وعزل تعيين•
 .بالغرفة المحاسبين عدد ونصف الحسابات، غرفة رئيس نائب وعزل تعيين•
 الفيدرالية القوانين فحص مثل التعميم مجال في االختصاصات من بالعديد االتحاد مجمس يقومو 

 بالضرائب الخاصة الفيدرالية القوانين وكذلك ،التعميم عمى لإلنفاق المخصصة بالميزانية المتعمقة
 بالحسابات الصمة وذات المالية، والتنظيمات الموائحو  ،لمتعميم منيا جزء يخصص التي الفيدرالية

 االتحاد يعقدىا التي الدولية المعاىدات عمى والمصادقة ،التعميم مجال في المالية االعتمادات
لغاء ،التعميم مجال في الروسي    .المعاىدات تمك وا 



   الدّما دللط
ٌُنتخب ناببا ، 450 من الدوما مجلس ٌتكون  .سنوات أربع إلى تصل لفترة نوابه و

 الدوما مجلس انتخاب وإجراءات االتحاد مجلس تشكٌل إجراءات تحدٌد وٌتم

 .الفٌدرالٌة القوانٌن بواسطة

 فً واالختصاصات المسبولٌات من بعدد الروسً الفٌدرالً المجلس وٌضطلع

 :ٌلً فٌما تتمثل التعلٌم إدارة مجال

 المجال فً العاملٌن لتطوٌر الالزمة التشرٌعٌة اإلجراءاتو الخطوات وضع•

 .والتربوي العلمً

 أن شؤنها من والتً التعلٌم، قوانٌن فً الضرورٌة والتغٌٌرات اإلصالحات اتخاذ•

 التعلٌمٌة المإسسات فٌها تإدى التً الظروف فً الفعلٌة التغٌرات تعكس

 .ومسبولٌاتها وظابفها

 الفنً، والثانوي االبتدابً التعلٌم أنشطة تنظم التً فٌدرالٌةال قوانٌنال صٌاغة•

 .اإلضافً التعلٌم وكذلك

 .بعٌد من أو قرٌب من التعلٌم تمس التً القوانٌن بعض على إصالحات إجراء•

 الحذف، أو التعدٌل أو بالتغٌٌر سواء بالمٌزانٌة المرتبطة القوانٌن مع التعامل•

 .العام والتعلٌم الفنً، التعلٌم مإسسات لتموٌل مٌزانٌة القوانٌن هذه تقدم حٌث
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 ربٌس بانتخاب البرلمان أعضاء وٌقوم عضوا   601 من االتحاد حكومة تكونت

 وضمان الفٌدرالً المستشار انتخاب فً تتمثل الفٌدرالً البرلمان ومهمة البرلمان

 عزل الفٌدرالً للبرلمان وٌمكن .سٌاساته تؤٌٌد خالل من الحكم فً استمراره

 على بالرقابة البرلمان ٌقوم كما منه، الثقة نزع على التصوٌت خالل من المستشار

 .مستتر أم علنً بشكل ذلك أتم سواء الحكومة أداء

 .الفٌدرالٌٌن والوزراء ،وناببه ،الحكومة ربٌس من الروسٌة الحكومة وتتكون

 أن كما ،الروسٌة الحكومة فً عضو الروسً لالتحاد والعلوم التعلٌم فوزٌر ثم ومن

 إدارة مسبولٌة بدورها تتحمل والتً ،الفٌدرالٌة الحكومٌة الهٌبات من جزء الوزارة

 تنفٌذ ضمان على الروسً االتحاد حكومة وتعمل .الروسً االتحاد داخل التعلٌم

 كما ،والتعلٌم والعلوم الثقافة مجال فً الروسً لالتحاد المتسقة الحكومٌة السٌاسة

 داخل للتعلٌم المنظمة واللوابح والتنظٌمات القرارات إصدار مسبولٌة تتحمل أنها

 واللوابح والتنظٌمات القرارات تلك تكون بحٌث ،تنفٌذها وضمان ،الروسً االتحاد

 الروسً لالتحاد اإلدارٌة الوحدات لكل ملزمة

 



 :يف فٔتنجل التعلٔه إدارٗ يف الزّصٕ االحتاد حهْم٘ بُ تكْو الذٖ الدّر عً أما

 الفيدرالي القانون قرره لما وفقاً  الروسي القومي التعميم نظام في االستثمار•
 .لمتعميم

 خارج من الحكومية األموال عمى نقدية غرامات دفع من التعميم مؤسسات إعفاء•
 .التعميم قطاع في العاممين رواتب دفع تأخر حاالت في الدولة ميزانية

 والميزانيات الروسي، لالتحاد اإلدارية الوحدات مديونيات بناء إعادة تنفيذ•
 إنجاز أجل من ،التعميم لمؤسسات والمخصصة الدولة ميزانية خارج من المحمية
 .الموظفين رواتب في المتأخرات دفع ميمة

 منظم، بشكل وزيادتيا التقاعد، معاشات دفع يضمن قانوني نظام وضع•
 .التعميم قطاع في لمعاممين المعاشات أمن ضمان إلى باإلضافة

 الضرورية القوانين مسودة ورسم الحكومية، والموائح والقوانين القرارات إصدار•
 بنية تصور بتنفيذ المتعمقة والمقاييس الزمني واإلطار اإلجراءات إلنشاء
 .العام الثانوي التعميم ومحتوى

 مؤسسات لخريجي المركزية لالختبارات دعم مصدر وتقديم ،المنظم العمل تنفيذ•
 .المدارس في التعميمية العممية جودة تقييم أجل من العامة التعميم
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 وىى الروسي، االتحاد في محكمة أعمى الروسية الدستورية المحكمة تعد
 الرئاسية، والقرارات القوانين بعض كانت إذا ما بشأن أحكام إصدار عن مسئولة

 .الروسي لمدستور مخالفة غير أو مخالفة الفيدرالية الحكومة عن الصادرة أو
 .الدستور حماية ىو الوحيد وىدفيا

يًا، 19 من الروسية الدستورية المحكمة وتتكون ٍٍ ٍٍ  واحداً  يصبح قاٍضٍٍ
 قضاة تعيين ويتم .المحكمة لرئيس نائباً  وآخر لممحكمة، رئيساً  بينيم من

 .االتحاد مجمس بموافقة الروسي االتحاد رئيس بواسطة الدستورية المحكمة
 الروسي، االتحاد مواطني من يكونوا أن الدستورية المحكمة قضاة في ويشترط

 القانوني، التعميم من مناسب قدر ولدييم عامًا، 40 العمر من يبمغوا وأن
 عال ومؤىل األقل، عمى عاماً  عشر لخمسة تمتد عممية خبرة إلى باإلضافة
 يتكون مجمسين من الدستورية المحكمة وتتألف .القانون مجال في بو معترف
 المحكمة رئيس ويرأس .قضاة تسعة من والثاني قضاة، عشرة من منيما األول
 .المحكمة رئيس نائب اآلخر المجمس يرأس حين في المجمسين، أحد



 التعلٔه إدارٗ يف الزّصٕ لالحتاد الدصتْرٓ٘ احملهن٘ بُ تكْو الذٖ الدّر ّٓتنجل

 :اآلتٕ اليحْ علٙ الزّصٕ

 قانون صدور عند أو وبؤحكامه، بالدستور المساس عند المحكمة تتدخل•

 مع تتعارض التعلٌم بشبون تتعلق خارجٌة معاهدة إبرام أو تعلٌمً،

 القوانٌن تلك إلغاء المحكمة حق فمن ثم ومن .الدستور وأحكام نصوص

   .الدستور مع تتعارض بؤنها االنطباع إلى توصلت ما إذا

  .التعلٌم مجال فً السٌاسٌة للقرارات الدستورٌة الشرعٌة توفٌر•

 الوكاالت باختصاصات المتعلقة النزاعات مع التعامل مسبولٌة تتولى•

 أم القومً المستوى على سواء التعلٌم إدارة عن المسبولة الحكومٌة

 .المحلً أم اإلقلٌمً

 حدوث لدٌهم تبٌن إذا المحكمة أمام دستورٌة دعوى رفع لألفراد ٌمكن•

 لهم كفلها والتً التعلٌم، مجال فً األساسٌة حقوقهم على تعدي

 .الدستور
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 السٌاسة رسم فً بؤخرى أو بطرٌقة الروسٌة السٌاسٌة األحزاب تشارك

 من وذلك ،اإلدارة مستوٌات كافة على التربوي القرار واتخاذ ،التعلٌمٌة

 :اآلتً النحو على البرلمان خارج أو داخل جهودها خالل

 ترشٌح أو بانتخاب ٌقوم الروسً البرلمان داخل األغلبٌة صاحب الحزب•

 التعلٌم وزٌر بالطبع هإالء بٌن ومن ،الوزارة سٌشكلون الذٌن الوزراء

   .اإلقلٌمً المستوى على التعلٌم أقسام رإساء /التعلٌم ووزراء الفٌدرالً،

 اجتماعاته داخل للحزب التعلٌمٌة السٌاسات حزب كل أعضاء ٌناقش•

 المتعلقة القضاٌا على الحزب أعضاء تصوٌت كٌفٌة وٌقررون الدورٌة،

 .البرلمان داخل مناقشتها قبل بالتعلٌم

 بمناقشة وتوجهاتها مسمٌاتها اختالف على الروسٌة السٌاسٌة األحزاب تقوم•

 الفٌدرالً، البرلمان داخل والعلوم والبحوث بالتعلٌم المتعلقة القضاٌا كافة

   .اإلقلٌمٌة التشرٌعٌة والمجالس
 



 التعلٌم قضاٌا بمناقشة تقوم األحزاب لتك تابعة سٌاسٌة لجان هناك•

   .حزب كل ٌتبناه الذي التعلٌمً البرنامج وتحدٌد الروسً،

 ألعضاء استجواب طلبات بتقدٌم األحزاب تلك أعضاء ٌقوم•

 المستوى على الروسٌة التشرٌعٌة الهٌبات داخل الحكومة

 أو خلال   هناك أن رأوا إذا اإلقلٌمً المستوى على أو الفٌدرالً

 .للمواطنٌن الدستور كفلها التً التعلٌمٌة الحقوق على تعدٌا  

 ،الموحدة روسٌا حزب روسٌا فً السٌاسٌة األحزاب أهم ومن•

 الدٌمقراطى اللٌبرالى والحزب ،الروسً الشٌوعى والحزب

 الروسً الدٌمقراطً والحزب ،العدالة روسٌا وحزب ،الروسً

 وحركة ،الزراعً والحزب ،الٌمٌن قوى واتحاد ،“ٌابلوكو"

  الروسً الشٌوعً العمال وحزب ،الكادحة روسٌا
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 العامة السياسة وظائف تمارس فيدرالية تنفيذية ىيئة الروسي لالتحاد والعموم التعميم وزارة تعد

 وقرارات الفيدرالية، والقوانين الروسي، االتحاد دستور بواسطة الوزارة عمل ويدار النظامية، واأُلُطر
 إلى باإلضافة الروسي، االتحاد يبرميا التي الدولية والمعاىدات واالتفاقيات الروسي، االتحاد رئيس
 .الفيدرالي والعموم التعميم وزير الوزارة يرأس.الروسية والعموم التعميم لوزارة األساسي النظام

 :اآلتٔ٘ ّاملضْٝلٔات باملَاو الزّصٕ لالحتاد ّالعلْو التعلٔه ّسٓز ّٓضطلع

 .نوابو عمى المسئوليات توزيع•
 .عمييا والموافقة لموزارة الييكمية بالوحدات المتعمقة المسائل اعتماد•
 .الوزارة في العاممين وعزل تعيين•
 .بالوزارة الموظفين أجور كشوف واعتماد الوزارة، ىيئة وأعضاء ىيكل، عمى الموافقة•
 التقارير اعتماد إلى باإلضافة أدائيا، ومقاييس لموزارة، السنوية العمل خطة اعتماد•

 .الوزارة بأنشطة الخاصة
 لتمويل فيدرالية ميزانية وضع بشأن الروسي لالتحاد التمويل وزارة إلى مقترحات تقديم•

 .لموزارة التابعة الفيدرالية والوكاالت الخدمات
 



تضم وزارة التعلٌم والعلوم لالتحاد الروسً مجلسٌن ربٌسٌن ٌقومان 

 :ببعض المهام والمسبولٌات المحددة، وهذان المجلسان هما

 :دللط ّسارٗ التعلٔه ّالعلْو الزّصٔ٘ -أ

 أنشبت تنسٌقٌة هٌبة الروسً لالتحاد والعلوم التعلٌم وزارة مجلس ٌعد 

 مراعاة المجلس اجتماعات داخل وٌتم .للوزارة األساسً النظام بموجب

 الخدمات مع بالتعاون وذلك الوزارة، بعمل المتعلقة المهمة المسابل معظم

 اجتماعات وتعتبر .بالوزارة الملحقة والوكاالت المختلفة، الفٌدرالٌة

  .أعضابه عدد نصف عن ٌقل ال ما حضرها إذا وقانونٌة صحٌحة المجلس

 :العاو اجمللط -ب

 إعداد فً للمساعدة مصممة دابمة مقصودة هٌبة العام المجلس وٌعد

 والعلوم التعلٌم لتطوٌر مثالٌة قرارات اتخاذ إلى تهدف التً المقترحات

 عام بتقٌٌم أٌضا   المجلس ٌقوم كما .روسٌا فً الشبابٌة والسٌاسة

 المجلس اجتماعات وتنعقد .الوزارة تعدها التً النظامٌة القوانٌن لمسودات

   .شهور ثالثة كل األقل على واحدة مرة



قسام وزأرة ألتعلٌم وألعلوم ألروسٌة
 
 :أ

تْجد دلنْع٘ مً األقضاو بْسارٗ التعلٔه ّالعلْو الزّصٔ٘ تتنجل فٔنا 

 :ٓلٕ

 قضه تدبري ّتيظٔه عنلٔات املٔشاىٔ٘ •

 قضه اإلدارٗ ّاخلدمات احلهْمٔ٘ •

 قضه التعاٌّ الدّلٕ •

 قضه الضٔاص٘ اخلاص٘ بالغباب ّالتعلٔه ّاحلنآ٘ االجتناعٔ٘ لألطفال•

 قضه الضٔاص٘ العلنٔ٘ ّالتكئ٘ ّاملبتهزٗ •

   قضه صٔاص٘ الدّل٘ ّالتيظٔه الكاىْىٕ يف دلال التعلٔه •



   :أإلدأرة ألتعلٌمٌة في روسٌا ألتحادًة على ألمستوى أإلقلٌمي: ثاهٌاا 

 الكبيرة، المقاطعات من عدداً  تشمل إدارية وحدة (89) روسيا في توجد
 إلى باإلضافة ،والمناطق الحكم، ذاتية والجميوريات ،والمحافظات

 التنظيمية البيئة وتتنوع .بترسبيرج وسانت موسكو، ىما كبيرتين مدينتين
 مميزات نتيجة المناطق تمك عبر وتتباين المختمفة المناطق في لمتعميم
 .المختمفة والتكميفات السمطة ىيكل

 اإلدارات من اإلقميمي المستوى عمى التعميمية اإلدارة ىيكل ويتكون
 الروسي، لالتحاد اإلدارية الوحدات في الموجودة التنفيذية والييئات
 والمنظمات، العامة، والمجالس (الوزارات أو األقسام) التعميم ولجان

 سياسة وتنفيذ دتحدي بمسئولية تضطمع والتي وغيرىا، واالتحادات،
 .الروسي االتحاد سياسة مع بدورىا تتوافق التي اإلقميمية التعميم

 



 الروسً االتحاد فً علٌه واإلشراف التعلٌم إدارة مهمة وٌتولى

 بٌانهم والشخصٌات الهٌبات من عدد اإلقلٌمً المستوى على

 :كالتالً

 
.رٜٔط اجلنَْرٓ٘  

 
الْسراٛ يف مجَْرٓات االحتاد دللط 

.الزّصٕ  

 

 .اليْاب دللط/ الدّل٘ دللط

  املضتْٚ علٙ التعلٔه قضه /ّسارٗ  

 .اإلقلٔنٕ

 

 .األبْٖ الْعٕ مجعٔ٘
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 في "الرئيس" – عادةً  – الروسية اإلدارية الوحدة أو المنطقة رئيس عمى يطمق
 في " والعمدة" والمحافظات، ،الكبيرة المقاطعات في " الحاكم"و الجميوريات،

 عمييا يطمق إقميمية إدارات اإلدارية الوحدات تمك داخل وتوجد .الكبيرة المدن
 .لمتعميم وزارات أو أقساماً  تتضمن والتي الحكومة أو الوزراء، مجمس

 الرئيس فيو الجميورية، داخل رسمي منصب أعمي الجميورية رئيس ويعد
 االتحاد في الجميورية رئيس ويمتزم .الجميورية في التنفيذية لمسمطة األعمى
 وقوانين ودستور الفيدرالية، والقوانين الروسي، االتحاد دستور باحترام الروسي

 وأوامر الروسي، االتحاد رئيس قرارات خدمة عمى يقوم كما .جميوريتو
 رئيس لسمطات المبكر اإلنياء يتم وقد .الفيدرالية الحكومة وتوجييات
 من يبمغ روسي مواطن ألي ويجوز .الفيدرالي القانون بموجب الجميورية

 يحدده لما وفقاً  الجميورية رئيس لمنصب لمترشح التقدم عاماً  30 العمر
 .سنوات خمس لمدة سمطاتو الجميورية رئيس ويمارس .الفيدرالي القانون



 الربٌس علٌه ٌطلق كان سواء الروسً االتحاد فً اإلقلٌمً الحاكم وٌعتبر
 المقاطعات أو الجمهورٌة داخل رسمً منصب أعلً العمدة أو الحاكم أو

 االتحاد بدستور اإلقلٌمً الحاكم وٌلتزم .الكبٌرة المدن أو والمحافظات الكبٌرة
 الروسً، االتحاد ربٌس وقرارات وأوامر الفٌدرالٌة، والقوانٌن الروسً
 التً الوحدة دستور مع أو معها وأوامره قراراته تتعارض أال ٌجب بحٌث

 ٌضطلع التً السابقة المهام إلى وباإلضافة .اإلقلٌمٌة القوانٌن مع أو ٌرأسها
 ،األخرى المهام بعض ٌتحمل فإنه التعلٌم، مجال فً اإلقلٌمً الحاكم بها

 مجال فً الداخلٌة للسٌاسة الربٌسة االتجاهات بتحدٌد ٌقوم اإلقلٌمً فالحاكم
 التعلٌم مجال فً والخارجٌة الداخلٌة واالتفاقٌات المعاهدات وتوقٌع التعلٌم،
 المٌزانٌة ومسودة التعلٌم تطوٌر خطط واستالم اإلقلٌم، عن بالنٌابة

 والمشاركة اإلقلٌمً، التشرٌعً المجلس من التعلٌم علً لإلنفاق المخصصة
 التعلٌم، حول اإلقلٌمً التشرٌعً المجلس داخل تدور التً المناقشات فً

 المسبولة الفٌدرالٌة والسلطات اإلقلٌمٌة السلطات بٌن فٌما التعاون وتنظٌم
 مجال فً الفخرٌة والدرجات الرسمٌة األوسمة ومنح التعلٌم، إدارة عن

       .التعلٌم
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 فً دابمة تنفٌذٌة هٌبة أعلً الروسٌة الجمهورٌات فً الوزراء مجلس ٌعد

 االتحاد دستور تنفٌذ من التؤكد على الوزراء مجلس وٌعمل .الجمهورٌة

 الروسً، لالتحاد األخرى النظامٌة والقوانٌن الفٌدرالٌة، والقوانٌن  الروسً،

 ربٌس تعٌٌن وٌتم .للجمهورٌة األخرى النظامٌة والقوانٌن الجمهورٌة، ودستور

 اإلقلٌمً الدولة مجلس قبول مع الجمهورٌة، ربٌس بواسطة المجلس وزراء

 التعٌٌن لهذا

 من العدٌد الروسً االتحاد فً الجمهوري الوزراء مجلس وٌمارس

 قٌامه أهمها اإلقلٌمً المستوى على التعلٌم إدارة مجال فً االختصاصات

 مإسسات داخل ومجانً عام تعلٌم على الحصول فً المواطنٌن حقوق بضمان

 وتشكٌل التعلٌم، لتطوٌر اإلقلٌمٌة البرامج وتبنً وتطوٌر ،المختلفة التعلٌم

 ،القانون ٌحدده لما طبقا   اإلدارات، تلك رإساء وتعٌٌن للتعلٌم، عامة إدارات

 ،الحكومٌة التعلٌمٌة للمعاٌٌر اإلقلٌمٌة-القومٌة والعناصر المكونات ووضع

 التعلٌمٌة المإسسات وتموٌل وإغالق تنظٌم وإعادة إلنشاء نظام ووضع

 .الفٌدرالً التعلٌم لقانون طبقا   اإلقلٌمٌة
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 اإلقلٌمً المستوى على الوحٌدة التشرٌعٌة السلطة الدولة مجلس ٌعد

 اإلدارٌة الوحدات فً علٌه ٌطلق وقد الروسً، االتحاد فً (الجمهوري)

 المجلس وٌنتخب ."النواب مجلس" الجمهورٌة وغٌر األخرى الروسٌة

 حضور حالة فً قانونٌة المجلس اجتماعات وتعتبر .سنوات خمس لمدة

 وأنشطته المجلس، تنظٌم تحدٌد وٌتم .نوابه ثلثً عن ٌقل ماال

 هٌباته واجتماعات الشرعٌة، واجتماعاته مإسساته، وتنظٌم المتنوعة،

 والوحدات المناطق ودساتٌر الفٌدرالً، القانون بواسطة المختلفة

 والالبحة اإلقلٌمٌة، والقوانٌن حده، على كل الروسً لالتحاد اإلدارٌة

 من عدد من اإلقلٌمً الدولة مجلس وٌتكون .إقلٌمً مجلس لكل الداخلٌة

 والمباشر والمتساوي العام التصوٌت أساس على ٌنتخبون النواب

 .السري االقتراع بواسطة



 المستوى على (النواب مجلس /الدولة مجلس) التشرٌعً المجلس وٌمارس

 : أهمها التعلٌم، مجال فً السلطات بعض الروسً االتحاد فً اإلقلٌمً

 لالتحاد العامة التعلٌمٌة السٌاسات مع ٌتعارض ال بما التعلٌم مجال فً التعلٌمٌة السٌاسات وضع•

 .الروسً

   .التعلٌم مجال فً األخرى اإلقلٌمٌة والبرامج التعلٌم، لتطوٌر اإلقلٌمً البرنامج على الموافقة•

 .التعلٌم لتموٌل اإلقلٌمٌة المعاٌٌر وضع•

 باإلضافة والمحلٌة، اإلقلٌمٌة الحكومٌة التعلٌمٌة بالمإسسات للطالب االجتماعً الدعم معاٌر تحدٌد•

 .الطالب لهإالء المادي األمن ومعاٌٌر أنواع تحدٌد إلى

 الحكومٌة التعلٌمٌة بالمإسسات التربوي المجال فً للعاملٌن االجتماعً الدعم معاٌٌر تحدٌد•

 .والمحلٌة اإلقلٌمٌة

 ٌدٌرها التً الفٌدرالٌة العامة العالً التعلٌم مإسسات وإغالق هٌكلة وإعادة إنشاء عملٌة تنسٌق•

 .الروسٌة األقالٌم أو المناطق أو الجمهورٌات حدود داخل الروسً االتحاد

 .للمجلس التابعة التعلٌم لجان تشكٌل•

 .للتعلٌم المخصصة اإلقلٌمٌة الضرابب بفرض الترخٌص•

 على وإضافات تغٌٌرات وعمل جدٌدة تعلٌمٌة قوانٌن وتبنً التعلٌمٌة، القوانٌن مشروعات تطوٌر•

  .الصلة ذات القوانٌن

 .التعلٌم على لإلنفاق المخصصة الجمهورٌة المٌزانٌة على الموافقة•
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 اإلدارٌة الوحدات فً التعلٌم إدارة عن المسبولة الحكومٌة الهٌبات على ٌطلق

 فً علٌها فٌطلق تفصٌال   أما ،"التعلٌم لجان" عامة بصورة الروسً لالتحاد

 وفى ،"التعلٌم أقسام" الكبٌرة والمدن الصغٌرة، واألقالٌم الكبٌرة، المقاطعات

 قسم /لوزارة التنظٌمً الهٌكل وٌتكون .“التعلٌم وزارات" علٌها ٌطلق الجمهورٌات

 :ٌلً مما اإلقلٌمً المستوى على التعلٌم

 من بتوصٌة اإلقلٌمً الحاكم ٌعٌنه اإلقلٌمً المستوى على التعلٌم قسم ربٌس /وزٌر

 تلك تخرج ال حٌث .منهما كل اختصاصات كبٌر حد إلى وتتشابه اإلقلٌمٌة، الحكومة

 الذي التعلٌم قسم أو الوزارة إدارة مسبولٌة منهما كل تحمل عن االختصاصات

 القرارات وإصدار وعالواتهم، مرتباتهم وتحدٌد ،موظفٌه وعزل وتعٌٌن ٌرأسه،

 اتفاقٌات وتوقٌع منهما، ألي التابعة والجهات التعلٌم قسم /وزارة لعمل المنظمة

 برامج علً واإلشراف التعلٌم، مجال فً األخرى الجهات مع المشتركة التعاون

  .الوزارة موظفً وتدرٌب إعداد برامج وكذلك اإلقلٌم، فً التعلٌم تطوٌر

 تعٌٌنهم ٌتم نواب ثالثة ومهامه أعماله إنجاز فً الجمهوري التعلٌم وزٌر وٌساعد

   .الوزراء مجلس بواسطة مناصبهم من وإعفاإهم



  :فً تتمثل المهام، ببعض للوزٌر األول النابب وٌضطلع

 والتربٌة ،والفنً العام، التعلٌم مجال فً العامة السٌاسة تنفٌذ•

 .(العالجٌة) الخاصة

 .اإلقلٌمً التعلٌم نظام ألنشطة المعٌاري-القانونً الدعم•

  .الحكومٌة التعلٌمٌة للمعاٌٌر اإلقلٌمٌة والمكونات العناصر تطوٌر•

 للوزارة، التابعة (األقسام) الهٌكلٌة الوحدات أنشطة على الرقابة•

 واإلضافً، والفنً، العام، التعلٌم باتجاهات والتنبإ بتحلٌل، والخاصة

  .اإلقلٌمً المستوي على الخاصة والتربٌة

 التعلٌم نظام على والرقابة التفتٌش، أنشطة على والسٌطرة تنسٌق،•

   .التعلٌم مجال فً القوانٌن بتنفٌذ اإللزام أجل من

 والتعلٌم التربٌة، مجال فً (اإلقلٌمٌة) الجمهورٌة البرامج تنسٌق•

 .الخاصة والتربٌة واإلضافً، العام،

 



   :اآلتٌة والمسبولٌات بالمهام للوزٌر الثانً النابب ٌضطلع

 .الفرعٌة األقسام أنشطة وتنظٌم تخطٌط،•

 من والتموٌلٌة االقتصادٌة واإلدارة الوزارة، موارد إدارة•

 على الشباب وتعلٌم الصناعً التعلٌم سٌاسة تطوٌر أجل

 .اإلقلٌمً المستوي

 التعلٌم نظام فً الموارد واستخدام المالً، النظام تنسٌق•

   .اإلقلٌمٌة الشبابٌة والسٌاسة

 (اإلقلٌمٌة) الجمهورٌة للبرامج المنسق والتنفٌذ التطوٌر•

 والسٌاسة التعلٌم مجال فً والمشروعات المستهدفة

 .الشبابٌة

 



   :اآلتٔ٘ ّاملضْٝلٔات باملَاو للْسٓز الجالح الياٜب ّٓضطلع

 والسٌاسة الفنً، العالً والتعلٌم الثانوي، للتعلٌم العامة السٌاسة تنفٌذ•

 .اإلقلٌمٌة الشبابٌة

 ومرافقً الثانوٌة، األقسام أنشطة على والسٌطرة وتنظٌم، تخطٌط،•

  .(الحراسة) الخدمات

 الوزارات مع المشتركة األنشطة وتنسٌق الفٌدرالٌة، السلطات مع التعاون•

 والسٌاسة والعالً، الثانوي التعلٌم مجال فً العاملة والوكاالت واألقسام،

 .الشبابٌة

   .وتدرٌبهم المعلمٌن إلعداد (اإلقلٌمً) الجمهوري النظام تجدٌد إدارة•

 .اإلقلٌمً التعلٌم نظام وتحلٌل تطوٌر عملٌة تنظٌم•

 .اإلقلٌمً المستوى على التعلٌم نظام تطوٌر برامج تحدٌث•

 .الشبابٌة والسٌاسة التعلٌم مجال فً والدولً اإلقلٌمً التعاون تنسٌق•

 



 :اإلقلٔنٔ٘ التعلٔه لْسارٗ التابع٘ األقضاو

  العام التعلٌم قسم•

   والحضانة الرعاٌة قسم•

   التعلٌم على الدولة ورقابة واالعتماد الترخٌص قسم•

   والتموٌل االقتصاد قسم•

  والمعلومات االستراتٌجً، والتخطٌط التحلٌل قسم•

   والبرامج المشروعات قسم•

  المهنً التعلٌم قسم•

   األطفال حقوق وحماٌة االجتماعً للٌتم والتصدي الخاصة التربٌة قسم•

  والتنظٌمً المإسسً الضمان قسم•
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 ٌطلق فقد ،الروسً االتحاد داخل ألخرى منطقة من الهٌبة هذه مسمٌات تختلف قد

 أن إال أخرى، أحٌان فً األمور أولٌاء لجنة أو األمور، أولٌاء اتحاد أحٌانا   علٌها

 جمعٌة" هو الروسً لالتحاد اإلدارٌة الوحدات داخل الهٌبة لهذه شٌوعا   األكثر المسمى

 األمور أولٌاء بٌن التفاعل بتنسٌق األبوي الوعً جمعٌة وتقوم ."األبوي الوعً

 الجمعٌة إنشاء وٌتم .التعلٌم مجال فً المجتمعٌة األنشطة وتطوٌر والمدارس، (األسر)

 المسجلٌن الطالب أمور أولٌاء بٌن من أعضابها اختٌار ٌتم حٌث اختٌاري، مبدأ وفق

 الجمعٌة عمل أما .تطوعً أساس على والعاملٌن اإلقلٌمٌة، التعلٌمٌة المإسسات فً

 وزارة ولوابح الفٌدرالٌة، والقوانٌن الروسً، االتحاد دستور بواسطة توجٌهه فٌتم

 فهً لعملها، الجمعٌة تخطٌط وأثناء .الجمعٌة إنشاء وقرار الفٌدرالٌة، والعلوم التعلٌم

 أن إلى اإلشارة وتجدر .اإلقلٌمٌة التعلٌم (قسم) وزارة عمل خطة حسبانها فً تؤخذ

 .ملزمة غٌر وتوجٌهات نصابح عن عبارة الجمعٌة قرارات

 واحدة مرة وتجتمع األمور، أولٌاء لتمثٌل مدنٌة هٌبة أعلً األبوي الوعً جمعٌة وتعد

 لمدة الجمعٌة انتخاب وٌتم .األصوات بغالبٌة الجمعٌة قرارات وتتخذ .سنوٌا   األقل على

 كل من األمور أولٌاء ممثلً من األبوي الوعً جمعٌة وتشكل هذا .عامٌن إلى تصل

 دراسً عام كل بداٌة فً التعلٌمٌة المإسسة بواسطة ٌنتخبون والذٌن تعلٌمٌة مإسسة

 .عامٌن إلى تصل لمدة



 األعمال وإنجاز األهداف، بتحقٌق اإلقلٌمً المستوى على األبوي الوعً جمعٌة وتهتم

 :اآلتٌة

 مفتوح اجتماعً تعلٌمً نظام فً المدنٌة، التعلٌم سٌاسات وتنفٌذ تطوٌر فً المشاركة•

 .والمدارس األسر بٌن التفاعل وتوسٌع تقوٌة إلى ٌإدي

 على التشدٌد فً األسرة دور تحسٌن إلى الهادفة الحمٌمة األسرٌة السٌاسات تطوٌر•

 .التربٌة فً الوالدٌة المسبولٌة

 التؤثٌر وحدة على التؤكٌد أجل من والمجتمع والمدارس األسر بٌن الروابط تقوٌة•

 .األطفال على التعلٌمً

 مجالس التعلٌمٌة، المإسسات مجالس) العامة الوالدٌة الوحدات تنظٌم فً المساعدة•

 .العامة المدارس إدارة وتحسٌن تطوٌر إلى الهادفة ،(األمور أولٌاء لجان األمناء،

 وتنفٌذ وتطوٌر والمعلمٌن، األمور أولٌاء بٌن العالقات ومحتوى أشكال بجمٌع االرتقاء•

 .الخاصة االحتٌاجات ذوى لألطفال المالٌة المساعدات وتقدٌم الوالدٌة، التعلٌم برامج

 أنواع وكافة والمادٌة، والترفٌهٌة، والنفسٌة، واالجتماعٌة، القانونٌة المساعدات تقدٌم•

 .لألسر األخرى الدعم



أإلدأرة ألتعلٌمٌة في روسٌا ألتحادًة على مستوى ألبلدًة : ثالثاا 
   (ألمستوى ألمحلى)

 من العدٌد وتمارس ،المهام من بالعدٌد احمللٔ٘ احلهْم٘ تضطلع

 المهام تلك وتنقسم .احمللٕ املضتْٚ علٙ التعلٔه إدارٗ مجال فً االختصاصات

 وتتمثل .تفتٔغٔ٘ أخزٚ ّمَاو ,متْٓلٔ٘ ّمَاو ,ّتيظٔنٔ٘ إدارٓ٘ مهام إلى

 ،األساسً التعلٌم مرحلة فً إللزاما تنفٌذها فً ّالتيظٔنٔ٘ اإلدارٓ٘ املَاو

 ،لذلك المنظمة اللوابح ووضع التعلٌم مجال فً الدولة سٌاسة وتنفٌذ

 قادة وتعٌٌن ،التعلٌم إدارة عن المسبولة المحلٌة الهٌبات وحل وإنشاء

 وتؤجٌر إنشاء مسابل مع والتعامل ،المحلٌة التعلٌمٌة المإسسات
 مع التعامل فً فتتمثل التنْٓلٔ٘ املَاو أما .وغٌرها .. المدرسٌة المبانً

 ،وتطوٌره التعلٌم على باإلنفاق المتعلقة المحلٌة المٌزانٌات مسابل

   .التعلٌم لتطوٌر وامتٌازات إضافٌة ضرابب وتحدٌد ووضع،



 مجال فً المسبولٌات بعض أٌضا   المحلٌة الحكومة وتتحمل

 أداء تقٌٌم حٌث من التعلٌمٌة المإسسات أداء على التفتٌش

 فً الدولة لسٌاسة تنفٌذها من والتؤكد التعلٌمٌة، المإسسات

 بتنفٌذ المحلٌة التعلٌمٌة المإسسات وإلزام ،التعلٌم مجال

 والوحدات الروسً، االتحاد عن الصادرة واللوابح القوانٌن

 فً األخرى المعٌارٌة القوانٌن وكافة الروسً، لالتحاد اإلدارٌة

 فً لحقوقهم المواطنٌن ممارسة من والتؤكد ،التعلٌم مجال

 التعلٌمٌة المإسسات وكذلك ٌناسبهم الذي التعلٌم نوع اختٌار

 .بها االلتحاق فً ٌرغبون التً



 احمللٕ املضتْٚ علٙ ّتْجَُٔ الزّصٕ التعلٔه إدارٗ مبضْٝلٔ٘ ّتضطلع

  الزّصٔ٘ البلدٓات يف املْجْدٗ التعلٔه مهاتب أّ أقضاو مً دلنْع٘

 :اآلتٕ اليحْ علٙ (الصغريٗ ّاملدٌ األقالٔه)

   مهتب التعلٔه/قضه

 أو ،الصغٌرة األقالٌم أو ،الكبٌرة للمقاطعات التابعة البلدٌات فً ٌوجد
 التعلٌم إدارة مسبولٌة ٌتولى الذي "احمللٕ للتعلٔه مهتب" الكبٌرة المدن

 التابعة البلدٌات فً أما .المحلً المستوى على علٌه واإلشراف
 .”احمللٕ التعلٔه قضه" الهٌبة هذه على فٌطلق الروسٌة للجمهورٌات

 تابعة هٌكلٌة وحدة الروسً االتحاد فً احمللٕ التعلٔه مهتب/قضه ٌعدو

 مجال فً المحلٌة والسٌاسة الدولة سٌاسة بتنفٌذ تقوم المحلٌة لإلدارة

 .والمحلٌة اإلقلٌمٌة التعلٌم برامج تطوٌر االعتبار فً األخذ مع التعلٌم،
 دستور نصوص على ألنشطته ممارسته أثناء املهتب/الكضه وٌستند

  .الفٌدرالٌة والقوانٌن الروسً، االتحاد



مهتب التعلٔه تيظٔه عدد مً األىغط٘ التعلٔنٔ٘ علٙ املضتْٚ /ٓتْىل قضه

 :احمللٕ أٍنَا

 .تنظٌم البرامج العامة والمجانٌة للتعلٌم العام•

تنظٌم عملٌة تقدٌم التعلٌم اإلضافً لألطفال، والتعلٌم قبل المدرسً •

 .العام والمجانً

 .تنظٌم عملٌة تطوٌر وتنفٌذ البرامج المحلٌة لتطوٌر التعلٌم•

 

 



 :مهتب التعلٔه احمللٕ ما ٓلٕ /ّتتضنً اختصاصات قضه

 المكتب/للقسم التابعة المإسسات أنشطة على والسٌطرة ،وتنظٌم ،تخطٌط•

 مجال فً الحكومٌة والسٌاسة التعلٌمٌة، المعاٌٌر بتنفٌذ إلزامها أجل من

 .التعلٌم

  .التعلٌم لتطوٌر المخصصة المحلٌة المٌزانٌات وضع فً المشاركة•

 .بها ٌدرسون التً التعلٌمٌة المإسسة اختٌار فً المواطنٌن حرٌة ضمان•

 .المحلٌة التعلٌمٌة المإسسات وهٌاكل مبانً وترمٌم ،إصالح•

 للمإسسات المملوكة والتسهٌالت المبانً إٌجار عملٌة على السٌطرة•

 .المحلٌة التعلٌمٌة

 .المحلٌة التعلٌمٌة بالمإسسات والمقررات المناهج خطة تنسٌق•

 .المحلٌة التعلٌمٌة المإسسات قادة وعزل تعٌٌن عملٌة تنسٌق•

   .المواطنٌن من الصادرة والشكاوى والتقارٌر المقترحات مع التعامل•



 

 

 

 

 

    .املهتب/مدٓز الكضه

 

 .  ّرؤصاَٜا، الفزعٔ٘ األقضاو

 

 املهتب/املْظفني احمللٔني بالكضه

   املهتب/ىْاب مدٓز الكضه

   ّاخلرباٛ املتخصصني بعض



 :مهتب التعلٔه /مدٓز قضه

  السٌاسة تنفٌذ على وٌعمل ،املهتب /للكضه األعلى الربٌس هو

  الكضه إستراتٌجٌة بتطوٌر وٌقوم التعلٌم، مجال فً المحلٌة

 ٌتحمل كما .جودته وضمان ،المحلً التعلٌم بتطوٌر المتعلقة
  .املهتب /الكضه ومسبولٌات مهام إلنجاز الشخصٌة المسبولٌة

ٌُعٌن   مع بالتشاور اإلقلٌمً الحاكم قبل من املهتب /الكضه مدٌر و

  ٌقوم كما .التعلٌم عن المسبولة والمدنٌة الحكومٌة الهٌبات
  إطار فً والتوجٌهات األوامر بإصدار املهتب /الكضه مدٌر

 وهٌبته ولوابحه املهتب /الكضه هٌكل وتطوٌر اختصاصاته،

 العلٌا للجهات التطوٌرات بهذه مقترحات ورفع الوظٌفٌة،

 . العتمادها



   مهتب التعلٔه/ىْاب مدٓز قضه
  :الياٜب األّل للندٓز 

 :  ّخيتص باجملاالت اآلتٔ٘ 

 .تطوٌر وتنفٌذ البرامج المحلٌة لتطوٌر التعلٌم•

 .التعلٌم مهتب/ لكضهتخطٌط شبكة المإسسات التعلٌمٌة المحلٌة التابعة •

 .تنسٌق األنشطة التً تنفذها مإسسات التعلٌم المحلٌة•

 :الياٜب الجاىٕ للندٓز 

   :ّخيتص باجملاالت اآلتٔ٘ 

 .املهتب/ للكضهتنسٌق األنشطة التموٌلٌة واالقتصادٌة فً سٌاق الوحدات الهٌكلٌة •

 .قٌادة سٌاسة فعالة فً مجال توزٌع المٌزانٌة من أجل تطوٌر واإلنفاق على نظام التعلٌم•

 .التعلٌم المحلً مهتب/ قضهالتوجٌه العام لألنشطة االقتصادٌة والتموٌلٌة التً تقوم بها •

 



 :الياٜب الجالح للندٓز 

   : اآلتٔ٘ باجملاالت ّخيتص

 التعلٌمٌة المإسسات بها تقوم التً االقتصادٌة األنشطة تنظٌم•

 .المحلٌة

 والتسهٌالت المدرسٌة المبانً حالة من للتؤكد األعمال تنظٌم•

 .بها الموجودة

 الثابتة (الممتلكات) األصول على والمحافظة لتطوٌر، ترتٌبات عمل•

 .المحلٌة التعلٌمٌة للمإسسات

 .المحلٌة التعلٌمٌة المإسسات عمالء وصحة المهنً األمان ضمان•

 



 :مهتب التعلٔه/األقضاو الفزعٔ٘ التابع٘ لكضه 

   قضه التعلٔه قبل املدرصٕ

 املدرصٕ التعلٔه قضه 

 
قضه الزقاب٘ علٙ األىغط٘ 

 التعلٔنٔ٘ ّحتلٔلَا 

 
   قضه جْدٗ التعلٔه

 
 الكضه العاو للتعلٔه

   التعلٔه اقتصادٓات قضه 

   قضه إعداد التكارٓز 

 
 قضه إدارٗ التعْٓضات

 
   ّاالقتصادٓ٘ اإلدارٓ٘ اخلدم٘ قضه

 



   أإلدأرة ألتعلٌمٌة في روسٌا ألتحادًة على ألمستوى ألمدرسي: رأبعاا 

 المحلٌة التعلٌم لمإسسات العامة اإلدارة مسبولٌة تتحمل
 والذي ،٘ـاملدرص دللط فى تتمثل منتخبة هٌبة للدولة والتابعة

 لكل الداخلى النظام بواسطة انتخابه إجراءات تحدٌد ٌتم

 نوع ٌحدد الذي النظام ذلك حدة، على تعلٌمٌة مإسسة

 إنجاز وٌتم .التعلٌم وإدارة المجلس بٌن وتوزٌعها السلطات

 .إدارتها بواسطة التعلٌمٌة للمإسسة الٌومٌة اإلدارة



 على بها العمل وتنظٌم الروسٌة، المدرسة إدارة فً وٌشترك
 باإلضاف٘ ,األخزٚ اإلدارٓ٘ الغخصٔات ّبعض املدرص٘ مدٓز المإسسً المستوي

 تكمل التً الخاصة المهام ببعض تضطلع التً املدرصٔ٘ ّاجملالط اللجاٌ إىل

 والمجتمع المدرسة، عن ممثلٌن عضوٌتها فً وتضم ،البعض بعضها

 وتتمثل .والطالب والمهتمٌن، ،الخبراء وبعض األمور، وأولٌاء المحلً،

 : ٌلً فٌما المدرسً المستوي علً اإلدارة

 .مدٓز املدرص1٘.

 .ىْاب مدٓز املدرص2٘.

 .راٜد الفصل3.

 .اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ للندرص4٘.

 .دللط املدرص5٘.

 (.دللط املعلنني)اجمللط الرتبْٖ 6.

         .جلي٘ أّلٔاٛ األمْر7.



   مدٓز املدرص٘ -1

 إلى ٌتحمل وهو .االتحادٌة روسٌا فً للمدرسة الفعلى الربٌس هو

 عدد تزٌد ال بحٌث ،التدرٌسٌة المسبولٌات بعض اإلدارٌة أعبابه جانب

 مدٌر وٌحرص .أسبوعٌا   ساعة 12 عن بتدرٌسها ٌقوم التى الساعات

 والمراقبة المدرسٌة األنشطة تنفٌذ على المحافظة على المدرسة

 فعالٌة ومدى الفصل، قٌادة وتقٌٌم المدرسة، لفصول المنتظمة

 مدٌر ٌتولى كما .العلٌا السلطات إلى ورفعها التقارٌر وإعداد ،المقررات

 المتمردٌن األطفال ورعاٌة المدرسة، زوار استقبال مسبولٌة المدرسة

 مشابهة حالة الروسٌة الرٌفٌة المناطق فى المدرسة ولمدٌر .وعالجهم

 باإلضافة المجتمعٌة، المسابل كافة فى إشراكه ٌتم حٌث ،القرٌة لشٌخ

 الروسٌة المدرسة مدٌر ٌتعرض فقد ذلك مع .للمدرسة كمدٌر دوره إلى

 ٌتكون الذى المعلمٌن مجلس قبل من تصرفاته على والمحاسبة للنقد

 .المدرسة مدرسً من منتخبة مجموعة من



 الزّصٕ االحتاد يف  احمللٔ٘ أّ الفٔدرالٔ٘ التعلٔنٔ٘ املؤصض٘ مدٓز ّٓغغل

   :اآلتٔ٘ الطزم بإحدٚ ّظٔفتُ

 .إما أن ٌنتخب بواسطة أعضاء المإسسة التعلٌمٌة، وِمن بٌنهم•

أو أن ٌنتخب بواسطة أعضاء المإسسة التعلٌمٌة من بٌن المرشحٌن •

 .الذٌن ٌقدمهم مإسس أو مإسسو المإسسة التعلٌمٌة

أو أن ٌنتخب بواسطة أعضاء المدرسة، على أن ٌتم اعتماد النتٌجة •

 .من قبل مإسس أو مإسسً المإسسة التعلٌمٌة

.  أو ٌعٌن مباشرة بواسطة مإسس أو مإسسً المإسسة التعلٌمٌة•

والمالحظ أنه ال ٌسمح باستخدام أسلوب التعٌٌن عند اختٌار ربٌس 

 .أو مدٌر مإسسات التعلٌم العالً أو مإسسات التعلٌم المهنً

 



   :ٓكْو مدٓز املدرص٘ بالْظاٜف ّاملضْٝلٔات اآلتٔ٘

 .التصرف بالنٌابة عن المدرسة فً كل األحوال•

 .ضمان سٌر العملٌة التعلٌمٌة •

 .التصرف فً ممتلكات وأصول المدرسة•

 .فتح حساب بنكً للمدرسة وفقا  لما ٌحدده القانون•

 .القٌام بندب، وتعٌٌن، وعزل موظفً المدرسة•

 .تشجٌع موظفً المدرسة، وإلزامهم ببعض السلوكٌات النظامٌة•

 .الدخول فً تعاقدات بالنٌابة عن المدرسة•

اعتماد مستوى أعضاء هٌبة التدرٌس والذي ٌتم على أساسه تحدٌد •

 .أجورهم

 .اعتماد المناهج المدرسٌة، والجدول المدرسً•

 .السٌطرة على العملٌة التعلٌمٌة داخل المدرسة•

 .إصدار األوامر والتوجٌهات الملزمة لجمٌع الموظفٌن والطالب بالمدرسة•



   ىْاب مدٓز املدرص٘ -2

 منهما نابب لكل المدرسة، لمدٌر األقل على ناببان روسٌة مدرسة لكل 

 بمسبولٌة غالبا   أحدهما ٌضطلع حٌث .المسبولٌات من مختلف عدد

 النابب أما المطلوب، الوجه على وتدرٌسها المناهج تنفٌذ من التؤكد

 الصفوف دروس حضور مسبولٌة فٌتحمل المدرسة لمدٌر الثانى

 الدمى، وألعاب الشطرنج، لعبة مثل اإلضافٌة، المناهج وتنظٌم االبتدابٌة

 لمدٌر آخر نابب الغالب فً الخاصة التربٌة مدارس فى وٌوجد .والرقص

 نابب مثل المدرسة خصابص من معٌنة خاصٌة عن مسبول المدرسة

 بمهام المدرسة مدٌر نابب وٌقوم .اإلنجلٌزٌة للغة المدرسة مدٌر

 .األسبوع فً تدرٌسٌة ساعة 12 عن ٌزٌد أال بشرط ،أٌضا   التدرٌس



   راٜد الفصل -3
 ،(المعلمٌن مجلس) للمدرسة التربوي المجلس من بقرار للفصل رابد تعٌٌن ٌتم

 مسبولٌة التربوي للعمل المدرسة مدٌر نابب وٌتولى .المدرسة مدٌر وبموافقة

 .الفصل رابد عمل على اإلشراف
 :ويتحمل رائد الفصل مسئولية إنجاز الوظائف اآلتية

 .البقاء عمى اتصال مع أولياء أمور الطالب، ومساعدتيم في تربية أبنائيم•
 .التفاعل مع أعضاء ىيئة التدريس، وتقديم الدعم ليم•
 .تنظيم العممية التعميمية، واألنشطة اإليجابية داخل الفصل•
 .تنظيم العمل التعميمي لمطالب•
 .التفاعل مع طالب وأعضاء ىيئة تدريس كل فصل•
 .دراسة الخواص الفردية لمطالب، وديناميات تطويرىا•
 .تنظيم العالقات الشخصية فيما بين الطالب•
 .إقامة تفاعالت فيما بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس•
 .اإلسيام في خمق جو نفسي عام مناسب داخل الفصل•
 .مراقبة إنجازات كل طالب عمى حدة•
 التأكد من مواظبة الطالب عمى حضور برامج التدريب•



   اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ للندرص٘ -4
 فً األقل على واحدة مرة تنعقد للمدرسة عامة هٌبة للمدرسة العمومٌة الجمعٌة تعد

 وتعد .بالمدرسة الصلة ذات المسابل كافة لمناقشة بالمدرسة العاملٌن جمٌع وتضم العام،

 عدد إجمالً من %75 األقل على حضرها إذا وقانونٌة صحٌحة الجمعٌة اجتماعات

 وافق إذا المفعول سارٌة تصبح بحٌث الجمعٌة قرارات اعتماد وٌتم .بالمدرسة العاملٌن

 .األقل على المجتمعٌن األعضاء عدد نصف علٌها

 :ّميهً حتدٓد أٍه ّظاٜف اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ للندرص٘ فٔنا ٓلٕ 

 .مناقشة النظام الداخلً للمدرسة، وصٌاغة توصٌات بشؤن تعدٌله•

 .مناقشة مسودة االتفاقٌات مع أصحاب األعمال•

 .مناقشة، والموافقة على االتفاقٌات والقواعد المتعلقة بالتنظٌمات الداخلٌة للعمل•

 .اعتماد نظام اإلمداد والتموٌن بالمدرسة•

 .اختٌار أعضاء مجلس المدرسة•

 .تحدٌد إجراءات عقد االجتماع العام للمدرسة، واقتراح اعتماد الترتٌبات الالزمة ألمن العمل•

 .اعتماد ترشٌحات المدرسة للموظفٌن لنٌل المكافآت التشجٌعٌة واألوسمة اإلدارٌة•



   دللط املدرص٘ -5
 .بالمدرسة والعاملٌن أمورهم، وأولٌاء الطالب، مصالح لتمثٌل هٌبة المجلس ٌعد

 :ّٓضعٙ دللط املدرص٘ إىل حتكٔل األٍداف اآلتٔ٘

 . وضع خطة لتطوٌر المدرسة•

 .المشاركة فً خلق شروط أفضل لتنظٌم العملٌة التعلٌمٌة بالمدرسة•

تنظٌم كافة المسابل المتعلقة بصحة جمٌع المشاركٌن فً العملٌات التعلٌمٌة، وشروط األمان •

 .الالزمة لتنفٌذها

تقدٌم مساعدة عملٌة إلدارة المدرسة فً إقامة عالقات وظٌفٌة مع المإسسات الثقافٌة، •

 .والرٌاضٌة من أجل رعاٌة الطالب ثقافٌا  ورٌاضٌا  

 .رعاٌة مصالح المدرسة، وحماٌة حقوق العاملٌن والطالب•
  



 الجمعٌة تتولى ،رّصٔ٘ مدرص٘ نل إلدارٗ دللط هناك أن سبق مما ٌتضح

 املدرص٘ إدارٗ دللط وٌعد .أعضابه تعٌٌن مسبولٌة للمدرسة العمومٌة

 مسبولٌة تتولى التً المستوى هذا على التنفٌذٌة الجهة الزّصٔ٘

 وٌرأس .المدرسة داخل والمجاالت النواحً لكافة المباشرة اإلدارة
 .غٌابه حالة فً نوابه أحد أو المدرسة مدٌر اجمللط اجتماعات

 بشؤن المقترحات وضع مضْٝلٔ٘ الزّصٔ٘ املدرص٘ إدارٗ دللط وٌتولى

 جدول على والموافقة ،للمدرسة الداخلً النظام وإكمال إصالح

 ،التدرٌب وجلسات األسبوعً، التدرٌب ومدة المدرسة، مواعٌد

 العاملٌن وحوافز ومكافآت بؤجور الخاصة المسابل على والموافقة

 التدابٌر واتخاذ ،للمدرسة اإلضافٌة المٌزانٌة وأنشطة بالمدرسة،

 التدرٌس هٌبة ألعضاء الفنٌة األنشطة فً التداخل لمنع الضرورٌة

 .المدرسة استقاللٌة ضمان إلى باإلضافة واإلدارٌٌن،



   (دللط املعلنني)اجمللط الرتبْٖ  -6

 كاهله على وتقع المدرسة، إدارة هٌبات من هٌبة التربوي المجلس ٌعد

 وٌضم .التعلٌمٌة بالعملٌة الخاصة المسابل كافة حل فً المشاركة مهمة

 .بالمدرسة التدرٌس هٌبة أعضاء جمٌع عضوٌته فً المجلس

 التدرٌس هٌبة أعضاء لتمثٌل داخلٌة هٌبة عن عبارة التربوي والمجلس

 نظرهم وجهات وتوصٌل ،مصالحهم عن والدفاع ،بالمدرسة (المعلمٌن)

 تواجههم التً المشكالت على التغلب ومحاولة ،العلٌا اإلدارٌة للجهات

 حل فً المجلس هذا مشاركة إلى باإلضافة هذا ،المجاالت كافة فً

 المجلس وٌتدخل .بالمدرسة التعلٌمٌة العملٌة تعترض التً المشكالت

 ،التعلٌمٌة البرامج وتطوٌر باالمتحانات الخاصة المسابل بعض فً أٌضا  

  .وغٌرها .. المدرسٌة المناهج واعتماد

 



   جلي٘ أّلٔاٛ األمْر -7
 ثالثة كل األقل على واحدة مرة األمور وأولٌاء للمعلمٌن مسابى اجتماع ٌعقد

 التعلٌمٌة والعملٌة بالمدرسة المتعلقة الموضوعات بعض مناقشة تتم حٌث .شهور

 هذه بحل األمور أولٌاء وٌقوم األكادٌمٌة، المشكالت أو للمدرسة، الحالى النظام مثل

 مشروعات أو المدرسة مشروعات مناقشة االجتماعات هذه داخل تتم كما .المسابل

 غٌر ما حد إلى فهو االجتماعات تلك حضور عن أما .األكادٌمٌة واإلنجازات الفصل

 أمور ألولٌاء العام االجتماع بواسطة بالمدرسة األمور أولٌاء لجنة وتنتخب .إلزامى

 .بالمدرسة المسجلٌن الطالب

 



 :مضْٝلٔ٘ إجناس الْظاٜف الزٜٔض٘ اآلتٔ٘ جلي٘ أّلٔاٛ األمْرّتتحنل 

 .  اإلسهام فً تنظٌم وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة بالمدرسة•

تقدٌم المساعدة إلدارة المدرسة فً فحص ومراجعة األنشطة •

 .التموٌلٌة واالقتصادٌة للمدرسة

وضع توصٌات ومقترحات بشؤن تعدٌل الوثابق التً تحكم •

 .  تنظٌم العملٌة التعلٌمٌة بالمدرسة

تهٌبة الظروف المالبمة لتدرٌب وتعلٌم الطالب، بما فً ذلك •

 .الشروط  المتعلقة بصحة وتغذٌة الطالب


