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 خسيطة الصني



 علم الصني

  واحدة كبرية جنمةاألمحس  للمطتطيل اليطسى العليا الصاوية يف وتوجد أمحس مطتطيل مو العلم يتكوى

 األصفس باللوى صغرية جنوم وأزبعة

الجوزة أثهاء ضقطوا الريو احملازبني دماء إىل يسمص األمحس. 

علم مو اضتوحى الري الصيهية وللشعوب البالد ثقافة إىل زئيظ بشكل تسمص الصفساء الهجوم  

 .األصفس باللوى جنوم 5 مع ومهجل مطسقة مع أمحسًا كاى الري الطوفيييت االحتاد

الهجوم أما البالد، يف احلاكم الصيين الشيوعي احلصب إىل تسمص مخاضية جنمة أكرب 

 تونج تطي ماو للصعيم بالهطبة املوحدة السئيطة الشعب طبقات إىل فرتمص الصغرية 4الـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA


 مقدمة
 ٌقطنها حٌث العالم فً سكاًنا األكثر الدولة هً الشعبٌة الصٌن جمهورٌة•

 الحزب وٌحكمها آسٌا شرق فً تقع .نسمة ملٌار 1.338 من أكثر

 من أكثر من الصٌن تتؤلؾ .الواحد الحزب نظام ظل فً الصٌنً الشٌوعً

 مباشرة تدار بلدٌات وأربع الحكم ذاتٌة مناطق وخمس مقاطعة 22

 الحكم عالٌة مناطق من واثنتان وتشونؽتشٌنػ وشانؽهاي وتٌانجٌن بكٌن

 .بكٌن مدٌنة هً البالد عاصمة .وماكاو كونػ هونػ هما الذاتً

 مٌل ملٌون 3.7) مربع كٌلومتر ملٌون 9.6 مساحة على البالد تمتد•

 من أكبر رابع أو ثالث الشعبٌة الصٌن جمهورٌة تعد حٌث ،(مربع

 ؼابات بٌن الصٌن فً الطبٌعً المشهد ٌتنوع . اإلجمالٌة المساحة

 بالقرب الجاؾ الشمال فً (وتكالمكان جوبً) وصحاري لوسهو

 الجنوب فً االستوائٌة شبه والؽابات روسٌا فً وسٌبٌرٌا منؽولٌا من

  .وبورما والوس فٌتنام قرب الرطب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7


 جبال تقع حٌث شاهق علو وعلى وعرة الؽرب فً التضارٌس•

 مع للصٌن الطبٌعٌة الحدود وتشكل شان تٌان وجبال الهٌماالٌا

 الصٌنً البر من الشرقً الساحل فإن المقابل فً .الوسطى وآسٌا الهند

 الجنوب من ٌحده كٌلومتر 14,500 طوٌل ساحل وذو منخفض

 تقع الذي الشرقً الصٌن بحر الشرق ومن الجنوبً الصٌن بحر الشرقً

 .والٌابان وكورٌا تاٌوان خارجه

 حٌث العالم، فً الحضارات أقدم إحدى القدٌمة الصٌنٌة الحضارة•

 شمال سهل عبر ٌتدفق الذي الخصب األصفر النهر حوض فً ازدهرت

 على الصٌن فً السٌاسً النظام قام عام 6,000 من أكثر خالل .الصٌن

 هذه أول كان .(السالالت باسم أًٌضا المعروفة) الوراثٌة الملكٌة األنظمة

 أول كانت الالحقة تشٌن أسرة لكن (م.ق 2000 حوالً) شٌا السالالت

 (تشٌنػ ساللة) السالالت آخر انتهت .م.ق 221 عام فً البالد وحد من

  من الصٌن جمهورٌة تؤسٌس مع 1911 عام فً

   .الصٌنً القومً والحزب  الكومٌنتانػ قبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 التفكك من فترة فً البالد سقوط العشرٌن القرن من األول النصؾ شهد•

 رئٌسٌٌن سٌاسٌٌن معسكرٌن إلى البالد قسمت التً األهلٌة والحروب

 عام فً الكبرى العنؾ أعمال انتهت .والشٌوعٌون الكومٌنتانػ هما

 جمهورٌة وأسسوا األهلٌة الحرب الشٌوعٌون حسم عندما 1949

 . الشعبٌة الصٌن

 الناتج حٌث من ،العالم فً اقتصاد أكبر ثانً الصٌنً االقتصاد ٌعد•

 دائم عضو لصٌنا.الشرائٌة القوة وتعادل االسمً اإلجمالً المحلً

  .المتحدة لألمم األمن مجلس فً

 منظمة ذلك فً بما األطراؾ متعددة منظمات فً عضو أًٌضا أنها كما•

 ومجموعة للتعاون شانؽهاي ومنظمة وبرٌك واالبٌك العالمٌة التجارة

 األكبر هو وجٌشها بها معترؾ نووٌة ترسانة الصٌن تمتلك .العشرٌن

  .دفاع مٌزانٌة أكبر ثانً مع الخدمة فً العالم فً

   األكادٌمٌٌن  من عدد جانب من محتملة عظمى كقوة الصٌن وصفت•

  .العامة والسٌاسة االقتصادٌٌن والمحللٌن العسكرٌٌن والمحللٌن
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بع  نظامها التعلٌمى، والذى  إدارةالنموذج الهرمى فى  الصٌنتتَّ

تتم بمقتضاه صٌاؼة السٌاسات القومٌة، والبرامج، ونظم الدعم 

 .  المركزٌة الوزارةوالتموٌل بواسطة 

 :  وفقاً للمبادئ اآلتٌة الصٌنوٌعمل نظام اإلدارة التعلٌمٌة فى 

 .  قٌادة وتوجٌه من قبل السلطة المركزٌة•

 . مسئولٌة على المستوى المحلى•

 . إدارة على المستوٌات المختلفة من السلطات الحكومٌة•

وفً ضوء هذه المبادئ تكون الحكومة المركزٌة هى المسئولة •

عن صٌاؼة القوانٌن، واألدلة السٌاسٌة والتعلٌمٌة، وعن برامج 

 .  التطوٌر على المستوى القومى

الشعبٌة،  الصٌنالتعلٌم فً جمهورٌة  إدارةوٌمكن الضوء علً 

 :من خالل النقاط اآلتٌة



 : من كلا  يلي فيما وسوتواول

 .(الفيدزالي) القومي املطتوي على الصني فى التعليمية اإلدازة :أواًل

 .اإلقليمي طتوىامل على الصني فى التعليمية اإلدازة :ثانيًا

 .(احمللى املطتوى) على الصني فى التعليمية اإلدازة :ثالجًا

 .(اإلجسائي) املدزضي املطتوي على الصني فى التعليمية اإلدازة :زابعًا

 



 :اإلدازة التعليمية فى الصني على املطتوى القومي: أواًل

 أحد التعلٌم وإدارة وتوجٌه تنظٌم فى لسلطاتها الدولة ممارسة تعد•

  .الصٌنى التعلٌم إلدارة الرئٌسة المالمح

 الصٌن، فى التعلٌم لنظم التامة لالمركزٌة واضحة أمثلة توجد وال•

 .والالمركزٌة المركزٌة بٌن خلٌط نظام وجود مالحظة ٌمكن لكن

 التى المإهالت الصٌن فى المركزٌة التعلٌمٌة السلطات وتراقب•

 من الرؼم وعلى .والمناهج المدرسٌة، والكتب المدارس، تمنحها

 محدود التنوع هذا أن إال ،التنوع أجل من التساهل بعض وجود

 بالمحافظة الصٌن فى المركزٌة التعلٌم سلطة تتمسك حٌث .جداً 

 تمثل التى والمجاالت الرئٌسة، الموضوعات على سٌطرتها على

    . السٌاسى التعلٌم مثل المركزٌة للحكومة خاصة مصالح



اإلدازة التعليمية يف مجًوزية 

 الصني الشعبية

 .وشازة التعليم 

 احملكمة الشعبية العليا 

   الدولة جملظ

   العليا الشعبية الهيابة

 

 زئيظ مجًوزية الصني الشعبية 

 . الصيين الشيوعي احلصب

 

 .املؤمتس الشعيب الوطين 

 

   للتعليم الدولة مفتشية

 .القومية واألقطام واملؤضطات املكاتب

 .الوشازات واللجاى واملكاتب القومية املسكصية
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 فى للسلطة هٌئة أعلى هو الصٌنى الوطنى الشعبى المإتمر
 الدائمة اهليئة  الوطهى الشعبى للمؤمتس الدائمة اللجهة ومتجل .الدولة

 الدائمة ولجنته الوطنى الشعبى المإتمر وٌمارس .للمؤمتس

 ٌتم نواب من المإتمر وٌتكون .للدولة التشرٌعٌة السلطة

 والبلدٌات الحكم، ذاتٌة والمناطق المقاطعات، بواسطة انتخابهم

 كما .المركزٌة الحكومة من مباشرة إلدارة جمٌعها الخاضعة

 .المسلحة القوات بواسطة أٌضاً  المإتمر نواب انتخاب ٌتم

 .المإتمر داخل مالئم بتمثٌل الصٌن فى األقلٌات لجمٌع وٌسمح

   .االنتخابات عملٌة بقٌادة للمإتمر الدائمة اللجنة وتقوم

. 



 تصل لفترة الوطنى الشعبى المإتمر انتخاب ٌتم للدستور ووفقاً •

 جلسة الوطنى الشعبى المإتمر وٌعقد .سنوات خمس إلى

 فى الدائمة لجنته بواسطة لالجتماع دعوته وتتم .سنوٌاً  واحدة

 على بناءً  أو فٌه، المإتمر انعقاد ضرورة اللجنة ترى وقت أي

 المإتمر اجتماع وعند .المإتمر نواب ُخمس من مقدم اقتراح

 تتولى التً الرئاسٌة مجموعته بانتخاب ٌقوم الوطنً الشعبً

 .المإتمر جلسة قٌادة

 الدائم المإتمر صالحٌات اتساع على تدل التى األمور ومن•

  ،تنفٌذه ومراقبة الصٌنى، الدستور وتعدٌل وضع فً سلطته

 الدولة، مجلس ورإساء الجمهورٌة، رئٌس وعزل وانتخاب

 والنٌابة العلٌا، الشعبٌة والمحكمة المركزٌة، العسكرٌة واللجنة

 من وؼٌرها.. والسلم الحرب قضٌة وتقرٌر العلٌا، الشعبٌة

   .الصٌن فى مركزٌة جهة أى بها تتمتع ال التى الصالحٌات



 : الوطين الشعيب للمؤمتس الدائمة اللجهة      

 رئٌس :من الوطنً الشعبً للمإتمر الدائمة اللجهة تتكون•

 وٌسمح .اللجنة وأعضاء العام، واألمٌن ونائبه، ، اللجنة

 وللمإتمر .للمإتمر الدائمة اللجنة داخل مالئم بتمثٌل لألقلٌات

 وال الدائمة، لجنته أعضاء من الثقة وسحب اختٌار فً الحق

 هٌئة أٌة فً منصب أي بتولً اللجنة فً شخص ألي ٌسمح

 للدستور ووفقاً  .للدولة تابعة نٌابٌة أو قضائٌة، أو إدارٌة،

 الوطنً الشعبً للمإتمر الدائمة اللجنة انتخاب ٌتم الصٌنً،

 .(الوطنً الشعبً المإتمر بقاء فترة نفس) سنوات خمس لمدة

 المإتمر انتخاب لحٌن وسلطاتها وظائفها اللجنة وتمارس

 اللجنة لرئٌس ٌجوز وال .الدائمة للجنته التالً الوطنً الشعبً

 فترتٌن من ألكثر المنصب نفس تولً لنائبه أو الدائمة

 .متتالٌتٌن



 فٌما مهمة بمسئولٌات الدائمة ولجنته الوطنى الشعبى المإتمر وٌضطلع

   :ٌلى ما تشمل ،الصٌن فى التعلٌم بإدارة ٌتعلق

قبول التحركات المتعلقة بالتعلٌم، وفحصها، والموافقة علٌها، •

 .وتوجٌهها

 .مناقشة القوانٌن التعلٌمٌة، وتبنٌها، وإصدارها، وتعدٌلها، وإلؽائها•

فحص المٌزانٌات والحسابات النهائٌة للدولة الخاصة بتموٌل التعلٌم، •

 .والموافقة علٌها، وتبنٌها

 .مراقبة، واإلشراؾ على العمل التربوى والتخطٌط التربوى فى الصٌن•

مناقشة، وحل المسائل المهمة المتعلقة بالتعلٌم، وذلك بعد االستماع •

لتقارٌر عمل مجلس الدولة الخاصة بالتعلٌم، وتوجٌه االستفسارات 

 .الضرورٌة للعمل التربوى

تعٌٌن، وعزل رئٌس اإلدارة التعلٌمٌة فى الحكومة المركزٌة، كتعٌٌن •

 .وعزل وزٌر التعلٌم على سبٌل المثال
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 الدولة، فى سلطة أعلى الشعبٌة الصٌن جمهورٌة رئٌس ٌعد•

 رمز، مجرد أنه إلى ٌشٌر الواقع أن إال فٌها، منصب وأسمى

 بلجانه الصٌنى الشٌوعى الحزب علٌها ٌقبض الصٌن فى فالسلطة

 الصٌنى الرئٌس قوة وتؤتى .الصٌن ربوع فى المنتشرة ومراكزه

 .الحزب داخل ٌتواله الذى المنصب خالل من وسلطته

ٌُنتخب•  الشعبً المإتمر بواسطة الشعبٌة الصٌن جمهورٌة رئٌس و

 التقدم عاماً  45 العمر من ٌبلػ صٌنً مواطن ألي وٌحق الوطنً،

 لكلٌهما ٌجوز ال بحٌث للرئٌس، نائب أو للبالد، كرئٌس للترشٌح

 فترة كل مدة متتالٌتٌن، فترتٌن من ألكثر المنصب نفس تولً

 .(الوطنً الشعبً المإتمر بقاء فترة نفس) سنوات خمس



زئيظ مجًوزية الصني الشعبية بهاًء على قسازات املؤمتس الشعيب الوطين ويقوم 

 :وجلهتٌ الدائمة باملًام والوظائف اآلتية
 .إصدار القوانٌن•

، ونوابه، ( رئٌس مجلس الوزراء)تعٌٌن وعزل رئٌس مجلس الدولة •

والوزراء المسئولٌن عن الوزارات واللجان التابعة الدولة، وأعضاء مجلس 

 .الدولةلمجلس 

 .منح أوسمة الدولة، واأللقاب الفخرٌة•

 .إصدار أوامر العفو الخاص•

 .إعالن األحكام العرفٌة•

 .إعالن حالة الحرب•

 .إصدار أوامر التعبئة العامة•

تسلم أوراق اعتماد السفراء األجانب لدى الصٌن بالنٌابة عن جمهورٌة •

 .الصٌن الشعبٌة

ٌقوم بتعٌٌن واستدعاء سفراء الصٌن بالخارج، بناًء على قرارات اللجنة •

 .الدائمة للمإتمر الشعبً الوطنً

 .األجنبٌةالمصادقة على االتفاقٌات والمعاهدات المهمة المبرمة مع الدول •
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 لجمهورٌة المركزٌة الشعبٌة الحكومة هو (الوزراء مجلس) الدولة مجلس

 إدارة فى هٌئة أعلى أنه كما الدولة، فى تنفٌذٌة سلطة أعلى وهو .الشعبٌة الصٌن

   :من الدولة مجلس وٌتكون .الدولة

 .رئٌس مجلس الدولة، وٌتحمل المسئولٌة الكاملة عن مجلس الدولة•

 .نواب رئٌس مجلس الدولة•

 . أعضاء مجلس الدولة•

الوزراء المسئولٌن عن الوزارات، واللجان  التابعة لمجلس الدولة، والذٌن •

 . ٌتحملون كامل المسئولٌة عن وزاراتهم ولجانهم وتسٌٌر شئونها

 .الرئٌس العام لحسابات مجلس الدولة•

 . األمٌن العام لمجلس الدولة•

 المإتمر بقاء فترة لنفس الدولة مجلس تعٌٌن فترة تمتد الدستور وبموجب

 أو نوابه أو الدولة مجلس لرئٌس ٌجوز وال .(سنوات خمس) الوطنى الشعبى

   .متتالٌتٌن فترتٌن من ألكثر المناصب نفس تولى الدولة مجلس أعضاء



 ٌمارس ،الدولة مجلس فى عضو الصٌنى التعلٌم وزٌر أن والحقٌقة

 إدارة عن المسئولٌة كامل وٌتحمل المجلس، رئٌس من توجٌه تحت وظائفه

 وقواعد وقوانٌن للدولة، العامة للسٌاسة وفقاً  الصٌن فى التعلٌم شئون

 .الدولة مجلس وقرارات

 فً التعلٌم إدارة فً الدولة مجلس ٌلعبه الذي الدور توضٌح وٌمكن

 :اآلتً النحو على الصٌن

 .التربوى التوجٌه مبادئ تحدٌد•

 .التربوى التطوٌر على التصدٌق•

 .التعلٌم بتموٌل والخاصة للدولة النهائٌة الحسابات وكذلك التعلٌمٌة المٌزانٌات اعتماد•

 ولجنته الشعبى الوطنى المإتمر إلى ورفعها التربوى بالعمل خاصة تقارٌر إعداد•

 .الدائمة

 .للدولة التعلٌمٌة القوانٌن تنفٌذ•

 .وتنفٌذها وإصدارها، التعلٌمٌة، اإلدارة وتنظٌمات القوانٌن صٌاؼة•

 ذاتٌة والمناطق والبلدٌات، المقاطعات، لحكومات التعلٌمى العمل وتوجٌه مراجعة•

 .الحكم
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 وهى .الدولة فى قضائٌة هٌئة أعلى العلٌا الشعبٌة المحكمة تعد•

 المحلٌة الشعبٌة المحاكم بواسطة تتم التى العدالة إدارة على تشرؾ

 والمحكمة .الخاصة الشعبٌة والمحاكم المستوٌات، مختلؾ على

 ولجنته الوطنى الشعبى المإتمر أمام مسئولة العلٌا الشعبٌة

 .الدائمة

 خمس إلى تصل لمدة العلٌا الشعبٌة المحكمة رئٌس تعٌٌن وٌتم•

 تعٌٌنه ٌجوز وال (الوطنى الشعبً المإتمر بقاء فترة نفس) سنوات

 فرصة الكفاءات من لؽٌره ٌترك حتى .متتالٌتٌن فترتٌن من ألكثر

 .الفرص تكافإ مبدأ ولتطبٌق المنصب، هذا تولى

 القضائٌة السلطة الشعبٌة المحاكم تمتلك بالتعلٌم ٌتعلق وفٌما•

 باإلضافة هذا اختصاصاتها، إطار فى التعلٌم قوانٌن بتنفٌذ لإللزام

 .التعلٌم لموظفى اإلدارى والفساد االختالس قضاٌا فى نظرها إلى
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 هٌئات عن عبارة الشعبٌة الصٌن جمهورٌة فً الشعبٌة النٌابات

 إنشاء عملٌة الدولة تتولى الدستور وبموجب .القانونٌة للرقابة حكومٌة

 المستوٌات، مختلؾ على المحلٌة الشعبٌة والنٌابات العلٌا، الشعبٌة النٌابة

 تعٌٌن وٌتم .األخرى الخاصة الشعبٌة والنٌابات ، العسكرٌة والنٌابات

 نفس) سنوات خمس إلى تصل لمدة العلٌا الشعبٌة للنٌابة العام الرئٌس

  .(الوطنى الشعبى المإتمر بقاء فترة

 تمارس للقانون، طبقاً و .متتالٌتٌن فترتٌن من ألكثر تعٌٌنه ٌجوز وال

 لتدخل تخضع وال تامة باستقاللٌة النٌابٌة السلطة العلٌا الشعبٌة النٌابة

 الشعبٌة النٌابة وتعد .أفراد أو عامة، منظمة أو إدارٌة، هٌئة أى من

 النٌابات عمل بتوجٌه تقوم حٌث .الدولة فى نٌابٌة هٌئة أعلى العلٌا

 .الخاصة الشعبٌة والنٌابات المستوٌات، مختلؾ على المحلٌة الشعبٌة

 الشعبً المإتمر أمام مسئولة العلٌا الشعبٌة النٌابة أن إلى اإلشارة وتجدر

  .الدائمة ولجنته الوطنً،



 أمام مسئولة فهى المستوٌات مختلؾ على المحلٌة الشعبٌة النٌابات أما

 أنها كما ،بإنشاءها قامت والتى المناظر، المستوى على الدولة سلطة هٌئات

  .األعلى المستوى على الشعبٌة النٌابات أمام أٌضاً  مسئولة

 من الرئٌسة المسئولٌات من بالعدٌد العلٌا الشعبٌة النٌابة وتضطلع

 :أهمها

مسئولة أمام المإتمر الشعبً الوطنً، ولجنته الدائمة وتقدم لهما تقارٌر •

 .  أعمالها، وتخضع لمراقبتهما

 . تقدٌم مقترحات للمإتمر الشعبً الوطنً، وللجنته الدائمة•

 .قٌادة أعمال النٌابات الشعبٌة المحلٌة والخاصة على مختلؾ المستوٌات•

القٌام بالتحقٌق فً قضاٌا اختالس األموال، والرشوة، واالعتداء على •

 .الحقوق الدٌمقراطٌة للمواطنٌن، والتقصٌر فً العمل

 



فحص القضاٌا الجنائٌة المهمة، والتصرٌح بإلقاء القبض على •

 . المتهمٌن المعنٌٌن، وتمثٌل االدعاء العام وفقاً للقانون

قٌادة النٌابات الشعبٌة المحلٌة والخاصة على مختلؾ المستوٌات، لتقوم •

بالرقابة القانونٌة للمحاكمة فً القضاٌا المدنٌة واالقتصادٌة والقضاٌا 

 . اإلدارٌة

فحص القرارات التً تتخذها النٌابات الشعبٌة المحلٌة والخاصة على •

مختلؾ المستوٌات أثناء ممارستها لحق النٌابة، وتصوٌب القرارات 

 . ؼٌر الصحٌحة

تقدٌم اآلراء حول تخطٌط إصالح نظام أجهزة النٌابة فً البالد، وتنظٌم •

 . تنفٌذها بعد موافقة الجهات المسئولة

مساعدة وحدة اإلدارة المسئولة عن إدارة توزٌع األجهزة والعاملٌن •

 .  فٌها للنٌابات الشعبٌة

 .تحمل المسئولٌة عن كافة الشئون المنوطة بالنٌابة الشعبٌة العلٌا•
 



فً ضوء ما سبق ٌمكن استنتاج الدور الذي تلعبه النٌابة الشعبٌة العلٌا 

 :فً إدارة التعلٌم فً الصٌن على النحو اآلتً

تقدٌم مقترحات قانونٌة إلى المإتمر الشعبً الوطنً ولجنته الدائمة بشؤن •

 .القواعد والقرارات والقوانٌن التعلٌمٌة الصادرة عن المإتمر

قبول اإلبالغ عن جرائم اختالس موظفً التعلٌم ألموال الدولة، وقبولهم •

 .للرشوة

التحقٌق فً القضاٌا الصادرة عن موظفً التعلٌم بالدولة والتً تشمل قضاٌا •

اختالس األموال والرشوة، واالعتداء على الحقوق الدٌمقراطٌة للمواطنٌن، 

 .والتقصٌر فً العمل

فحص القضاٌا الجنائٌة التً تحدث فً مجال التعلٌم، والتصرٌح بالقبض على •

 .المتهمٌن المعنٌٌن

قٌادة النٌابات الشعبٌة المحلٌة لتقوم بالرقابة القانونٌة للمحاكمة فً القضاٌا •

 .اإلدارٌة والفساد اإلداري فً مجال التعلٌم

 .التفسٌر القانونً لتنفٌذ قوانٌن التعلٌم أثناء أعمال النٌابة•
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 المستقلٌن، حزب الشٌوعً، الحزب لتشمل الصٌن فى األحزاب تتعدد

  حزب الدٌمقراطٌة، العصبة وحزب الكومنتانج، لحزب الثوري الجناح

 استسالم أي سبتمبر جمعٌة وحزب الصٌن، عن النازحٌن وحزب ،تشكونج

 لهذه لٌس أنه وٌالحظ .الدٌمقراطٌة الشعبٌة وحزب تاٌوان، وحزب الٌابان،

 باستثناء الصٌن فً التعلٌمٌة السٌاسة صنع عملٌة فً ملموس دور األحزاب

 .الصٌنً الشٌوعً الحزب

 فً تؤسس وقد .الصٌن فً الحاكم الحزب هو الصٌنى الشٌوعى والحزب

 من الصٌنى الشٌوعى الحزب اتخذ وقد .م1921عام ٌولٌو أول فى شنؽهاى

 الحزب وقاد .له مرشداً  دلٌالً  تونج تسى ماو وأفكار اللٌنٌنٌة - الماركسٌة

 الحكم وتعنً) األمبرٌالٌة ضد ثورى نضال لخوض الشعب الصٌنى الشٌوعى

 لدولة وسٌاسٌة وعسكرٌة اقتصادٌة هٌمنة ،و كبٌرة أقالٌم على والسٌطرة

 فى االنتصار وحقق ،البٌروقراطٌة والرأسمالٌة واإلقطاعٌة(أخرى دولة على

  .الشعبٌة الصٌن جمهورٌة وأسس ،الجدٌدة الدٌمقراطٌة الثورة



 العالم مستوى على األحزاب أكبر من الصٌنً الشٌوعً فالحزب•

 عالمٌاً  األحزاب أشد من أنه كما .أعضائه عدد لضخامة نظراً 

 .الصٌنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة الساسٌة الحٌاة فً تؤثٌراً 

 مختلؾ على محلٌة ومنظمات مركزٌة، منظمات وللحزب•

 للحزب المركزٌة للجنة الكاملة الدورة انتهاء فبعد .المستوٌات

 السٌاسً المكتب بالنٌابة صالحٌاتها ٌتولى الصٌنً الشٌوعً

 للمكتب الدائمة واللجنة الصٌنً الشٌوعً للحزب المركزٌة للجنة

ٌُنتخب .الصٌنً الشٌوعً للحزب المركزٌة للجنة السٌاسً  و

 وأعضاء الصٌنً الشٌوعً للحزب السٌاسً المكتب أعضاء

 أثناء الصٌنً الشٌوعً للحزب السٌاسً للمكتب الدائمة اللجنة

   .الصٌنً الشٌوعً للحزب المركزٌة للجنة الكاملة الدورة انعقاد

 



 الصٌنً الشٌوعً الحزب ٌحدده ما وفق الصٌن فً التعلٌم إدارة وتتم

 اللجان أعضاء جمٌع انتخاب وٌتم الدٌمقراطٌة، المركزٌة مبادئ إطار فً

 فً العلٌا اللجان تحددها التً القوائم بٌن من سرٌة بطرٌقة الحزبٌة

 .الحزب

 الحزب فإن التعلٌمً النظام على تسٌطر الحكومة أن من الرؼم وعلى

  عام منذ التعلٌمٌة السٌاسة صنع فً كبٌراً  دوراً  ٌلعب الصٌنً الشٌوعً

 بخطة التعلٌم جودة لربط عرٌضة تعلٌمٌة سٌاسة وضع إنه حٌث م،1940

 التعلٌم لسٌاسات الحكومة تنفٌذ بمتابعة الحزب ٌقوم كما التعلٌم، تحدٌث

 الممثلة اللجان خالل من التعلٌمٌة المإسسات فً المحلً المستوى على

 فً الرائد اإلداري دورهم خالل من الحزب أعضاء وٌقوم للحزب،

  .الحزب سٌاسات إطار فً مدارسهم توجٌه بمسئولٌة التعلٌمٌة المإسسات



 على واإلشراؾ التعلٌمً النظام أهداؾ بتحدٌد الحزب وٌقوم•

 وتحدٌد التعلٌمٌة، السٌاسات بصٌاؼة وٌقوم وتوجٌهها، تحقٌقها

 ٌقوم كما .ورقابتها تنفٌذها عملٌة علً واإلشراؾ تنفٌذها وسائل

 أٌدٌولوجٌة وٌلقن األهداؾ، لتنفٌذ  للمجتمع التعبئة بدور الحزب

 تدخله وٌفرض التعلٌمٌة، السٌاسة على السٌطرة خالل من النظام

 الحزب وعالقة .ورقابتها وتنفٌذها السٌاسات صنع على وهٌمنته

 بالدور ٌقوم فهو التعلٌمٌة السٌاسات صنع مستوٌات بكل واضحة

 اللجنة خالل من تنفٌذها على ٌشرؾ الذي وهو صٌاؼتها، فً الرئٌس

 هذه تنفٌذ على بالرقابة الحزب ٌقوم ثم السٌاسً، والمكتب المركزٌة

 ذلك فً الشٌوعً الحزب وٌتبع .ألهدافها تحقٌقها ومدى السٌاسات،

 المنظمة، ؼٌر المصالح جماعات بعض مع المستترة المساواة أسلوب

 .الحزب داخل الصراع أسلوب ٌتبع كما
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 فً التعلٌم على المشرفة القومٌة السلطة التعلٌم وزارة تعد

 فً التنفٌذٌة للسلطة خاضعة وهً الشعبٌة، الصٌن جمهورٌة
 فً التعلٌم وزارة وتقع .للتعلٌم اإلدارٌة باألعمال وتقوم البالد،

 التخطٌطٌة اللجان خالل ومن . Beijing بكٌن الصٌنٌة العاصمة
 حالة وفً الدولة، مجلس إلى مباشرة تقارٌره التعلٌم وزٌر ٌقدم

 التعلٌم، وزارة إلى تحوٌلها ٌتم علٌها واالتفاق األهداؾ وضع
 مجموعة لعمل التخطٌطٌة اللجان مع بالتعاون بدورها تقوم والتً

 .األدنى المستوٌات على التعلٌم لجان إلى تحول التً القرارات من
 السٌاسات وضع مسئولٌة الصٌن فى التعلٌم وزارة وتتحمل

 بالتعلٌم الخاصة اإلرشادٌة واألدلة القومى، المستوى على التعلٌمٌة
 شئون تدٌر التى الرئٌسة الهٌئة التعلٌم وزارة تعدو .الصٌن فى

 .الصٌن فى التعلٌم
 



   :ٌلى ما الصٌن فى التعلٌم لوزارة العامة الوظائؾ وتشمل

  .اإلدارٌة واإلصالحات القومى لالقتصاد التخطٌط فى المشاركة•

 واالشراؾ وصٌانتها، التربوى للتطوٌر القومٌة اإلستراتجٌة تصور•

   .والتنظٌمات والقواعد والسٌاسات المبادئ وتوجٌه وتنفٌذها، علٌها،

 المجتمع، فى األخرى القطاعات وكافة التعلٌم بٌن العالقة تعدٌل•

 القومى، االقتصاد نظام مع ٌتوافق وتنظٌمى تعلٌمى نظام وتؤسٌس

   .البالد فى والتكنولوجٌة العلمٌة والبنٌة

 قبل التعلٌم ذلك فى بما التعلٌم، من المختلفة األشكال وإدارة توجٌه•

 المهنى، الثانوى والتعلٌم الثانوى، والتعلٌم االبتدائى، والتعلٌم المدرسى،

 بعد ما والتقنى المهنى والتعلٌم العالى، والتعلٌم التقنى، والتعلٌم

 وتعلٌم الخاصة، والتربٌة بعد، عن والتعلٌم الكبار، وتعلٌم الثانوى،

   .الصناعى والتعلٌم المعلمٌن، وتعلٌم العرقٌة، األقلٌات



 الجامعات، فى الرئٌسة القومٌة العلمٌة البحوث مشروعات تنظٌم•

 التكنولوجٌة األبحاث وتطوٌر وتنفٌذ، وتنسٌق، وتوجٌه، وتخطٌط،

 والتخطٌط وتوجٌه التعلٌم، مجال فى المشروعات وتطوٌر العالٌة،

 داخل االجتماعٌة والعلوم الفلسفة مجاالت فى البحثى للعمل

  .الجامعات

 دلٌل وتقدٌم التعلٌم، بوزارة المتصلة والمشروعات الجامعات إدارة•

 التعلٌمٌة الوحدات قادة وتقٌٌم المختلفة، التعلٌم ومإسسات التحادات

   .والتشرٌعٌة القانونٌة لإلجراءات طبقاً  وعزلهم

   .أخرى مسئولٌات من الدولة مجلس قبل من به تكلؾ ما تنفٌذ•



 :التنظٌمى لوزارة التعلٌم الهٌكل 
تتكون وزارة التعلٌم الصٌنٌة من عدد من األقسام واإلدارات والمراكز والوكاالت •

وٌشمل الهٌكل التنظٌمً لوزارة التعلٌم الصٌنٌة . التً تضطلع بمسئولٌات محددة

 :ما ٌلً

 : أقسام وزارة التعلٌم  ( أ)

لكى ٌتمكن هٌكل وزارة التعلٌم من دعم الوظائؾ اإلدارٌة الجدٌدة سابقة الذكر •

اً، ٌتحمل كل قسم منها قسم 18اشترط مجلس الدولة أن تتكون الوزارة من 

 :  وفٌما ٌلً عرض لهذه األقسام. بعض المسئولٌات التً تكلفه بها الوزارة

 .  العامالقسم •

 . قانونىقسم بحوث السٌاسات وتؤسٌس نظام •

   .قسم التوظٌؾ •

 .قسم التخطٌط وبناء رأس المال •

   .قسم التموٌل •

 .  قسم التعلٌم األساسى •

 .قسم التعلٌم المهنى وتعلٌم الكبار •

 .قسم التعلٌم العالى •



 .قسم تعلٌم األقلٌات •

 .قسم إعداد المعلمٌن •

 .مكتب مجموعة المفتشٌن التربوٌٌن •

 .قسم بحوث العلوم االجتماعٌة والتربٌة الفكرٌة والسٌاسٌة •

 .  قسم شئون الطالب •

 . قسم العلوم والتكنولوجٌا •

 .قسم التربٌة البدنٌة والصحٌة والفنٌة•

 .قسم إدارة تطبٌقات اللؽات المنطوقة والمكتوبة•

 . قسم إدارة معلومات اللؽات المنطوقة والمكتوبة•

 .  قسم التعاون والتبادل الدولى•



 :الوكاالت المعتمدة فى وزارة التعلٌم( ب) 
 تضطلع والتى الصٌنٌة، التعلٌم لوزارة تابعٌن قسماً  18 وجود إلى باإلضافة

 من ومعتمدتان للوزارة تابعتان وكالتان هناك للوزارة، الرئٌسة الوظائؾ بمعظم

  :هما الدولة، مجلس

 .  الدولة لمجلس األكادٌمٌة الدرجات لجنة مكتب•

 .المتحدة لألمم التابعة الٌونسكو لمنظمة الصٌنٌة الوطنٌة اللجنة سكرتارٌة•

 :  المنظمات الملحقة بوزارة التعلٌم( جـ) 
 أٌضاً  ٌوجد للوزارة، التابعٌن المعتمدتٌن والوكالتٌن المختلفة، األقسام جانب إلى•

 أنها كما ،للدولة مملوكة كمشروعات تعد بالوزارة الملحقة المنظمات من عدد

 وتطوٌر التدرٌس، ومواد التربوٌة العلمٌة البحوث مجال فى عاملة مإسسات

 والتلفزٌون، الرادٌو عبر والتعلٌم التعلٌم، تكنولوجٌا وتطبٌقات المعدات،

 واإلدارة التربوى، التبادل وتطوٌر والكتب، والمجالت، التربوٌة، والصحؾ

 والكلٌات الجامعات مع التعاون إلى وباإلضافة .التربوٌة لالتحادات الوطنٌة

 المنظمات مع مباشر وتبادل تعاون برامج تنظٌم األجنبٌة للدول ٌمكن الصٌنٌة،

  .الصٌن فى التعلٌم بوزارة الملحقة
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 الوطنٌة الوكالة" أٌضاً  علٌها ٌطلق ما أو ،للتعلٌم الدولة مفتشٌة تعد

 التعلٌمٌة األنشطة على بالتفتٌش المختصة الهٌئة هً  التعلٌم على لإلشراؾ

 .القومى المستوى على

 وقد .المركزٌة الحكومة كاهل على التعلٌم على اإلشراؾ مسئولٌة وتقع

 فً المحافظة مستوى فوق أو مستوى على الحكومٌة اللجان حالٌاً  بدأت

 .األدنى المستوٌات على السلطات وفحص وتقٌٌم، مراقبة،

 فً الموجودة والسلبٌات اإلٌجابٌات على التعرؾ أجل من وذلك

 .إدارتها عن المسئولة والهٌئات التعلٌمٌة المإسسات

 :منمفتشٌة الدولة للتعلٌم  وتتكون

 .  الرئٌسالمفتش •

 .الرئٌسونائبٌن للمفتش •

مفتش تتم دعوتهم من الوزارات المختصة، واللجان  61باإلضافة إلى حوالى  •

 .الحكومٌة، والمقاطعات، والمناطق ذاتٌة الحكم، والبلدٌات

 



 داخل الٌومى العمل مسئولٌة ٌتحمل مكتب للتعلٌم الدولة ولمفتشٌة

 لجان فى ممثلة المحلٌة الحكومات تقوم كما .المختلفة واإلدارات المدارس

  قسم 30 هناك أن كما .منها كل فى للتعلٌم مفتشٌات بإنشاء التعلٌم

 تقع الصٌنٌة، والبلدٌات الحكم ذاتٌة والمناطق المقاطعات فى للتفتٌش

  .المركزٌة الحكومة قٌادة تحت مباشرة بصورة

 ما المستوٌات جمٌع على التفتٌش ألقسام الرئٌسة المسئولٌات وتشمل

   :ٌلى

مراقبة وفحص تنفٌذ الحكومات على المستوى األدنى، واألقسام التابعة لها، •

  .  والمدارس للقوانٌن الحكومٌة، وكافة التنظٌمات والمبادئ والسٌاسات

تقٌٌم وإعطاء أدلة إرشادٌة للعمل التربوى الذى ٌدار بواسطة الحكومات •

 .  على المستوى األدنى

تقدٌم النصح ورفع تقارٌر إلى الحكومات وأقسامها التعلٌمٌة فٌما ٌخص •

 .  العمل التعلٌمى فى الصٌن
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 المركزٌة للوزارات التابعة التعلٌم أقسام تنفذ التعلٌم وزارة جانب إلى

 الوظائؾ من عدداً  األخرى القومٌة والمكاتب اللجان وكذا األخرى،

 التدرٌب مإسسات وكذلك والكلٌات، بالجامعات ٌتعلق فٌما اإلدارٌة

 كل اختصاص نطاق فى تقع التى الكبار تعلٌم ومإسسات المهنى،

   :ٌلى ما الوظائؾ تلك وتشمل منها،

 . رسم سٌاسات وخطط تطوٌر التعلٌم الصناعى الخاص بها•

 .  ضبط النظام التعلٌمى وإصالحهتنفٌذ •

وإدارة مإسسات التعلٌم العالى التى تقع مباشرة فى نطاق توجٌه •

 . وزاراتهااختصاصات 

 .توجٌه التعلٌم المهنى للكبار فى مإسساتها الصناعٌة•

 .، والتعاون العلمى والثقافىالدولىبالتعاون التعلٌمى االرتقاء •



 :املكاتب واملؤضطات واألقطام القومية  -10
 بصورة جمٌعها تقع واألقسام ،والمإسسات ،القومٌة المكاتب من مجموعة توجد

 .الدولة مجلس اختصاصات ضمن مباشرة

 إدارة مسئولٌة القومٌة واألقسام والمإسسات المكاتب هذه فى التعلٌم أقسام وتتحمل

 :ٌلى ما الرئٌسة وظائفها تتضمن حٌث لها، التابعة سساتإالم فى التعلٌمٌة الشئون

 .رسم وتنفٌذ خطط التطوٌر التربوى فى المإسسات التابعة لها•

 .رسم وتنفٌذ خطط التطوٌر الفنى فى المإسسات التابعة لها•

 .رسم وتنفٌذ معاٌٌر التؤهٌل الفنى، ومعاٌٌر الترقى الفنى فى المإسسات التابعة لها•

 .تنفٌذ ضبط النظام وإصالحه•

 .إدارة الجامعات والكلٌات التى تقع فى نطاق اختصاصاتها•

 .المإسسات التابعة لها لموظفىاالرتقاء بالتدرٌب أثناء الخدمة، والتنمٌة المهنٌة •

تعٌٌن وعزل رإساء الجامعات والكلٌات، ومإسسات تعلٌم الكبار، ومإسسات •

 .التدرٌب المهنى التى تقع فى نطاق اختصاصات كل منها

 .االرتقاء بالتعاون التعلٌمى والتربوى الدولى•



 المستوى على التعلٌمٌة اإلدارة لمالمح المتؤنٌة القراءة ولعل

 تسٌطر مدى أى إلى توضح الشعبٌة الصٌن جمهورٌة فى القومى

 صنع عملٌات على التعلٌم عن المسئولة المركزٌة الجهات

 من بداٌة ،البالد فى التربوى القرار واتخاذ التعلٌمٌة السٌاسة

 ولجنته الوطنى، الشعبى بالمإتمر ومروراً  الجمهورٌة، رئٌس

 والنٌابة العلٌا، الشعبٌة والمحكمة الدولة، ومجلس الدائمة،

 بالهٌئات وانتهاءً  الصٌنى، الشٌوعى والحزب العلٌا، الشعبٌة

 وزارة مثل التعلٌم عن مباشرة مسئولٌة المسئولة التنفٌذٌة

 والمكاتب واللجان الوزارات وبعض التعلٌم، ومفتشٌة التعلٌم،

 بإنشاء تقوم التى المركزٌة القومٌة واألقسام والمإسسات

 وتعلٌم المهنى، التدرٌب ومإسسات والكلٌات، الجامعات بعض

 .الكبار
 



 :اإلقليمي املطتوى على الصني فى التعليمية اإلدازة :أواًل

 من الشعبٌة الصٌن جمهورٌة فى اإلقلٌمى المستوى ٌتكون

 تقسمو .الحكم ذاتٌة والمناطق والبلدٌات، ،المقاطعات حكومات

 والمدن المقاطعات، حكومات بٌن التعلٌمٌة اإلدارة سلطات

 قامت فقد .Towns الصؽٌرة والمدن والمحافظات، الكبٌرة،

 بفحص المحافظات حكومات بتكلٌؾ للتعلٌم الدولة لجنة

 .مإسساته إنشاء على والموافقة اإللزامى، التعلٌم ومراجعة

 تنفٌذ فى قاطعاً  دوراً  المحافظات حكومات لعبت فقد علٌه، وبناءً 

 التعلٌم وإدارة بتطوٌر الخاصة والمشارٌع القومٌة، السٌاسات

   .والثانوى االبتدائى
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 حكومٌٌن، مستوٌٌن بواسطة الصٌنى العالى التعلٌم أدٌر

 ،المقاطعات وحكومات جهة من المركزٌة الحكومة فى تمثال

 بعض وفى .أخرى جهة من الحكم ذاتٌة والمناطق ،والبلدٌات

 وإدارة إنشاء أن ٌالحظ المتطورة االقتصادٌات ذات المناطق

 عمل هو واعتمادها لها، والتخطٌط العالى، التعلٌم مإسسات

 المقاطعات وحكومات المركزٌة الحكومة بٌن مشترك

 التعلٌم من كل وٌدار .الحكم ذاتٌة والمناطق والبلدٌات،

 التعلٌم شؤن ذلك فى شؤنهما الكبار، وتعلٌم المهنى الثانوى

 والمدن المقاطعات حكومات بواسطة والثانوى، االبتدائى

 .الصؽٌرة والمدن ، والمحافظات ،الكبٌرة
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 فً التعلٌم إدارة عن المسئولة والهٌئات الشخصٌات عن أما

 القٌادة تحت ،اإلقلٌمً المستوى على الشعبٌة الصٌن جمهورٌة

   :ٌلً فٌما فتتمثل المركزٌة، للحكومة المباشرة

 .الحاكم اإلقلٌمً•

 .المإتمر الشعبً المحلً•

 .لجنة التعلٌم فً المقاطعات، والبلدٌات، والمناطق ذاتٌة الحكم•

 .لجنة التعلٌم فً المدن الكبٌرة والوالٌات الصؽٌرة•

 .األبوي جمعٌة الوعً•

وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لهذه الجهات المسئولة عن اإلدارة 

 :على المستوى اإلقلٌمً على النحو اآلتًالصٌن التعلٌمٌة فً 
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 :احلاكم اإلقليمي   -1

 المقاطعات، فً سنوات خمس إلى تصل لمدة مهامه اإلقلٌمى الحاكم ٌتولى
 المقسمة الكبٌرة والمدن المركزٌة، الحكومة إلدارة مباشرة الخاضعة والبلدٌات

 مقسمة الؽٌر الكبٌرة والمدن المحافظات، فً والٌته مدة تستمر بٌنما .أقالٌم إلى
 .سنوات ثالث إلى واألقالٌم ألقالٌم،

 على التعلٌم إدارة فً اإلقلٌمً الحاكم به ٌقوم الذي الدور تحدٌد وٌمكن
 :اآلتٌة النقاط فً اإلقلٌمً المستوى

فً المقاطعات والبلدٌات والمناطق ذاتٌة الحكم والمدن لجان التعلٌم توجٌه عمل •
 .الكبٌرة والوالٌات الصؽٌرة

 .على المستوى اإلقلٌمًعملٌات اإلدارة التعلٌمٌة إصدار القرارات واألوامر التً تنظم •

 .والموظفٌن فً قطاع التعلٌم على المستوى اإلقلٌمًاإلدارة التعلٌمٌة تعٌٌن وعزل قادة •

 .اإلقلٌمٌةعلى المستوى اإلدارة التعلٌمٌة والموظفٌن فً قطاع التعلٌم تقٌٌم عمل قادة •

 .على المستوٌات األدنى التعلٌمتوجٌه عمل لجان •

على المستوى  التعلٌم لجانتؽٌٌر أو إلؽاء القرارات ؼٌر المالئمة الصادرة عن •
 .اإلقلٌمً والمستوٌات األدنى منه
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 :  الشعيب احمللي املؤمتس -2

 عبارة المستوٌات مختلؾ على المحلٌة الشعبٌة المإتمرات

 الشعبٌة المإتمرات وتقوم .الدولة لسلطات محلٌة هٌئات عن

 نواب انتخاب وٌتم .لها تابعة دائمة لجان بإنشاء المحلٌة

 ،والبلدٌات المقاطعات، مستوى على المحلٌة الشعبٌة المإتمرات

 على الشعبٌة المإتمرات بواسطة ألقالٌم المقسمة الكبٌرة والمدن

 المحلٌة الشعبٌة المإتمرات نواب أما .األدنى التالى المستوى

  ألقالٌم، المقسمة ؼٌر الكبٌرة والمدن المحافظات، مستوى على

 بواسطة انتخابهم فٌتم الصؽٌرة والمدن ،District  واألقالٌم

   .مباشرة االنتخابٌة دوائرهم
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 على المحلٌة الشعبٌة المإتمرات تستمر ،للدستور ووفقاً 

 إلدارة مباشرة الخاضعة والبلدٌات المقاطعات، مستوى

  لمدة ألقالٌم المقسمة الكبٌرة والمدن المركزٌة، الحكومة

 مستوى على المحلٌة الشعبٌة المإتمرات أما .سنوات خمس

 واألقالٌم، ألقالٌم، المقسمة ؼٌر الكبٌرة والمدن المحافظات،

   .سنوات ثالث لمدة فتستمر الصؽٌرة والمدن

 المإتمر من مصؽرة صورة المحلٌة الشعبٌة المإتمرات وتعد

 ،السلطات أن إال التنظٌم، حٌث من الوطنً الشعبً

 .تختلؾ االنتخاب وأسلوب ،التعٌٌن ومدة ،والمسئولٌات
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 مختلؾ على المحلٌة الشعبٌة المإتمرات تحرص ذلك، إلى باإلضافة

  اإلدارٌة والقواعد ،والقوانٌن الدستور وتنفٌذ احترام على المستوٌات

 تلك وتمتلك .لها التابعٌن اإلدارٌة المناطق فى الموجودة والتنظٌمات

 المالئمة ؼٌر القرارات إلؽاء أو تؽٌٌر سلطة الشعبٌة المإتمرات

 .الدائمة لجانها عن الصادرة

 فٌه الموجودة المستوى على المحلٌة الشعبٌة المإتمرات تقوم كما

 ونوابهم ونوابهم، والُعمد، ونوابهم، الحكام، من الثقة وسحب بانتخاب

  تمتلك كما .الصؽٌرة والمدن واألقالٌم، المحافظات، مستوى على

 المحافظة مستوى فوق أو مستوى على المحلٌة الشعبٌة المإتمرات

 ورئٌس الشعبٌة، المحاكم رإساء من الثقة سحب أو انتخاب سلطة

 .المناظر المستوى على الشعبٌة النٌابات
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 :اللجهة الدائمة للمؤمتس الشعيب احمللي

 أو مستوى على المحلً الشعبً للمإتمر الدائمة اللجنة تتكون

 وأعضاء ونائبه، اللجنة، رئٌس من المحافظة مستوى فوق

 المستوى على الشعبً المإتمر أمام مسئولة واللجنة .اللجنة

 وتقارٌرها بؤنشطتها الخاصة تقارٌرها ترفع أنها كما .المناظر

 فوق أو مستوى على المحلً الشعبً المإتمر وٌقوم .إلٌه

 داخل عضو أي من الثقة وسحب بانتخاب، المحافظة مستوى

 وال .المناظر المستوى على للمإتمرالشعبً الدائمة اللجنة

 المحلً الشعبً للمإتمر الدائمة اللجنة داخل عضو ألي ٌجوز

 فً منصب أي تولً المحافظة مستوى فوق أو مستوى على

 .للدولة النٌابٌة أو القضائٌة أو اإلدارٌة الهٌئات
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 املطتوى على التعليم إدازة يف احمللي الشعيب املؤمتس دوز أى

 :اآلتي يف يتحدد اإلقليمي

 بحٌث التعلٌم، قطاع فً المحلٌة التنظٌمات بعض وإصدار مناقشة•

 .الدستور مع تتعارض ال

 على التعلٌم بإدارة الخاصة والقواعد القوانٌن بعض مناقشة•

 .اإلقلٌمً المستوى

 وخطط التعلٌم، مجال فً التنمٌة خطط واعتماد ومراجعة فحص•

 .اإلقلٌمً المستوى على التعلٌمٌة الخدمات تطوٌر

 .فحص واعتماد تقارٌر تنفٌذ تلك الخطط•

 .فحص مٌزانٌات التعلٌم على المستوى اإلقلٌمً•

 .اإلقلٌمًمناقشة وحل المسائل المتعلقة بالتعلٌم على المستوى •

 



 :  جلهة التعليم يف املقاطعات، والبلديات، واملهاطق ذاتية احلكم -3

 ومستوى المركزي، المستوى على للتعلٌم لجان هناك•

 ، الوالٌة مستوى فى التً الكبٌرة المدن ومستوى المقاطعة،

 تتحمل المحافظة، مستوى وعلى البلدٌات، مستوى وعلى

  .الصٌن فى التعلٌمً العمل إدارة مسئولٌة

 للتعلٌم مكتب أو ،للتعلٌم لجنة بلدٌة أو مقاطعة، كل فى وتوجد•

 السٌاسات تنفٌذ عن التعلٌم وزارة أمام المسئولٌة تتحمل

 البلدٌة أو المقاطعة إدارة أمام أٌضاً  مسئولة أنها كما .القومٌة

 تدٌر وهى .التعلٌم على المباشرة المحلٌة السٌطرة عن

 .الثانى المستوى من الجامعات ذلك إلى باإلضافة
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 مستوى على الموجودة للتعلٌم اإلدارٌة األقسام وتشمل

 األقسام وتتضمن .العالى التعلٌم ومكاتب ،التعلٌم لجان المقاطعة

 والبلدٌات المقاطعات حكومات فى التعلٌم للجان الداخلٌة

   :اآلتٌة المكاتب العادة فى الحكم ذاتٌة والمناطق

 . العامالمكتب •

 .  مكتب السٌاسة والقانون•

 .  التوظٌؾمكتب •

 .  والتموٌلمكتب التخطٌط •

 .  العالىمكتب التعلٌم •

 . مكتب شئون طالب الجامعات•

 (.  االبتدائى والثانوى) مكتب التعلٌم األساسى •

 . مكتب اإلشراؾ•
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 . مكتب التعلم المهنى •

 .   مكتب تعلم العادٌٌن•

 مكتب تعلٌم الكبار •

   . مكتب البحث العلمى •

 .  مكتب الشئون الخارجٌة •

 .  مكتب التربٌة البدنٌة والصحٌة والفنٌة•

 .  مكتب المفتشٌن التربوٌٌن•

 . مكتب الحسابات•

 . مكتب اإلشراؾ •

 المستوى على التعلٌم للجنة التابعة السابقة المكاتب مجموعة وتعكس

 المسئولة التعلٌمٌة والقطاعات اللجنة، بها تقوم التً األنشطة اإلقلٌمً

  .عنها

 ذاتٌة والمناطق والبلدٌات المقاطعات فً التعلٌم لجنة ٌرأس العادة وفً

  .المستوى هذا على الشٌوعً الحزب لجنة أمٌن الحكم
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 تحت الحكم ذاتٌة والمناطق والبلدٌات المقاطعات فى التعلٌم لجان وتقوم

 داخل التعلٌمٌة اإلدارة من األعلى المستوى بتمثٌل التعلٌم وزارة قٌادة

 المقاطعات، فى التعلٌم إدارة بمسئولٌة تضطلع حٌث .المحلٌة الحكومات

                               :اآلتى النحو على الصؽٌرة، والمدن والمحافظات، الكبٌرة، والمدن

 والثانوى، االبتدائى والتعلٌم العالى، التعلٌم لتطوٌر الكامل التخطٌط•

 األقلٌات، وتعلٌم المعلمٌن، وتعلم الكبار، وتعلم والتقنى، المهنى والتعلٌم

 والبلدٌات المقاطعات فى الموجودة التعلٌم من األخرى األنواع وكافة

  .الحكم ذاتٌة والمناطق

  .الحكم ذاتٌة والمناطق والبلدٌات المقاطعات فى التعلٌم تموٌل•

  .الحكم ذاتٌة والمناطق والبلدٌات المقاطعات داخل التعلٌمى التوظٌؾ إدارة•

 داخل التعلٌمٌة المإسسات كافة فى الطالب وتسجٌل قٌد عملٌات ضبط•

  .المقاطعات

 والمقاطعات األجنبٌة الدول بٌن التعلٌمى والتبادل التعاون تطوٌر•

   .الصٌنٌة الحكم ذاتٌة والمناطق والبلدٌات
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 :جلهة التعليم يف املدى الكبرية والواليات الصغرية -4

 مدٌنة أو ، رئٌسة محلٌة مدٌنة كانت سواء مدٌنة 517 الصٌن فى توجد

 الرئٌسة المحلٌة المدن فى التعلٌم لجان وتقوم .الصؽٌرة الوالٌة مستوى فى

 التى الوظائؾ بتلك شبٌهة التعلٌم مجال فى إدارٌة وظائؾ بإنجاز الكبٌرة أو

  .الحكم ذاتٌة والمناطق والبلدٌات المقاطعات فى التعلٌم لجان بها تقوم

 إنجاز الصؽٌرة الوالٌات مستوى فى التى المدن فى التعلٌم لجان وتتولى

 :اآلتٌة والمسئولٌات المهام

التخطٌط الكامل لتطوٌر المدارس االبتدائٌة والثانوٌة فى المدٌنة، وكذلك •

 .المدارس الثانوٌة المهنٌة، ومدارس الكبار

ترتٌب تطوٌر هٌئة التدرٌس، وتدرٌب معلمى المدارس االبتدائٌة والثانوٌة، •

 .والمدارس الثانوٌة المهنٌة، ومدارس الكبار الموجودة بالمدٌنة

تموٌل التعلٌم فى المدارس االبتدائٌة والثانوٌة، والمدارس الثانوٌة •

 .المهنٌة، ومدارس الكبار الموجودة بالمدٌنة

 52 .تطوٌر تعلٌم ما بعد المدرسة لطالب المدارس االبتدائٌة والثانوٌة فى المدٌنة•



 :إدازة التعليم يف الصني على املطتوى احمللى  : ثالجًا

 المختلفة المستوٌات على المحلٌة الشعبٌة الحكومات تتولى

 بواسطة اإلدارة لمبدأ طبقاً  وإدارته التعلٌم على اإلشراؾ مسئولٌة

ٌُدار .المختلفة المستوٌات  بواسطة والثانوى االبتدائً التعلٌم و

 وتتحمل .الدولة مجلس قٌادة تحت المحلٌة الشعبٌة الحكومات

 المحلٌة الشعبٌة بالحكومات التعلٌمٌة اإلدارة عن المسئولة األقسام

 األعمال إدارة مسئولٌة المحافظة مستوى فوق أو مستوى على

 وتتولى .المختصة اإلدارٌة المناطق داخل التعلٌمٌة واألنشطة

 المحافظة مستوى فوق أو مستوى على المحلٌة الشعبٌة الحكومات

 حول الدائمة لجنته أو الوطنى، الشعبى المإتمر إلى تقرٌر تقدٌم

 المالٌة والحسابات والمٌزانٌات، التعلٌمٌة، واألنشطة األعمال

 .التعلٌمٌة لإلنفاقات
53 



 محتوى وتصمٌم صٌاؼة مسئولٌة المحلٌة الحكومات وتتحمل

 المحلٌة الحكومات تقوم حٌث .والثانوى االبتدائً التعلٌم مقررات

     :باآلتً

 . وضع خطط التطوٌر للتعلٌم اإللزامى•

 .  إصدار القرارات الخاصة بالمقررات المنظمة محلٌاً •

 . اختٌار محتوى المقررات الدراسٌة•

 المناطق فً تدرس التً التدرٌسٌة المواد على الموافقة•

 المواد تلك على النهائٌة الموافقة أن إال المختلفة، المحلٌة

 المستوى لضمان المركزى المستوى على تتم التدرٌسٌة

   .البالد أنحاء كل فى لها المتجانس
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  المستوى على وتوجٌهه الصٌنً التعلٌم إدارة بمسئولٌة وتضطلع

 التعلٌم لجان من مجموعة المركزٌة الحكومة قٌادة تحت  المحلً

 :اآلتً النحو على الصؽٌرة والمدن المحافظات فً الموجودة

 .المحافظة فً التعلٌم لجنة•

 .الصؽٌرة المدن فً التعلٌم لجنة•

 عن المسئولة الجهات لهذه تفصٌلً عرض ٌلً وفٌما      

 النحو على المحلً المستوى على الصٌن فً التعلٌمٌة اإلدارة

 اآلتً
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 :جلهة التعليم يف احملافظة  -1  

 بنفس خدماتها تقدم المحافظة مستوى على تعلٌمٌة لجان توجد

 المقاطعة مستوى على التعلٌمٌة اللجان به تقدم الذى األسلوب

  التعلٌم مسئولٌة اللجان تلك وتتحمل .أقل بدرجة ولكن خدماتها

 :هى األقسام، من مجموعة وتشمل ،والثانوى االبتدائى

 .القسم اإلداري للمدرسة•

 .قسم التعلٌم األساسى•

 .قسم التربٌة االجتماعٌة•

 .قسم التربٌة البدنٌة•

 .قسم التربٌة الخاصة•

 .مكتب المفتشٌن•
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 :وتضطلع لجنة التعلٌم فً المحافظة بالمهام والمسئولٌات اآلتٌة

 .األمٌة لمحو والسعى االبتدائى، التعلٌم وإدارة تخطٌط•

 وكذلك للكبار، العالى والتعلٌم الثانوى، التعلٌم وإدارة تخطٌط•

 .المهنى التعلٌم

 الزراعٌة العلمٌة والبحوث المهنى، التعلٌم بٌن التكامل تطوٌر•

 .وتطبٌقاتها

 المدارس فى والتموٌل التعلٌمى، التوظٌؾ عملٌات إدارة•

 .بالمحافظة الموجودة والثانوٌة االبتدائٌة

 المدارس لطالب المختلفة بؤشكاله المدرسة بعد ما تعلٌم تطوٌر•

 .المحافظة فى والثانوٌة االبتدائٌة
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 :جلهة التعليم يف املدى الصغرية -2

 أمٌن ٌرأسها للتعلٌم لجان بإنشاء الصؽٌرة المدن حكومات من العدٌد تقوم

 كتلك األقسام من مجموعة من وتتكون ،الصؽٌرة بالمدٌنة الحزب لجنة

 فً التعلٌم لجان وتسعى .المحافظة مستوى على التعلٌم انجل فً الموجودة

 :التالٌة اإلدارٌة المهام إلنجاز الصؽٌرة المدن

 التعلٌم وكذلك االبتدائى، والتعلٌم المدرسى، قبل التعلٌم وإدارة تخطٌط•

 .الصؽٌرة المدٌنة فى الثانوى

 من األخرى واألنواع الزراعٌة، التقنٌة الكبار مدارس وإدارة تخطٌط•

 .الصؽٌرة المدٌنة فى المهنى التعلٌم

 الزراعٌة، العلمٌة والبحوث المهنى، التعلٌم بٌن التكامل تطوٌر•

 .وتطبٌقاتها

 قبل التعلٌم مدارس فى والتموٌل التعلٌمى، التوظٌؾ عملٌات إدارة •

 .الصؽٌرة بالمدٌنة الموجودة والثانوى االبتدائى والتعلٌم المدرسى،
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 ٌدار الشعبٌة الصٌن جمهورٌة فى والثانوى االبتدائى التعلٌم أن كما

 عام فى التعلٌم نظام إصالح قرار بموجب المحلٌة الحكومات بواسطة

 على علٌه واإلشراؾ التعلٌم شئون إدارة مسئولٌة وتتولى .م1985

 المستوى على الموجودة بتلك شبٌهة للتعلٌم لجان المحلى المستوى

  .اإلقلٌمى

 المحافظات من الشعبٌة الصٌن جمهورٌة فى المحلى المستوى وٌتكون

 ولجان المحافظات، فى للتعلٌم لجان توجد حٌث .الصؽٌرة والمدن

 الذى األسلوب بنفس خدماتها تقدم الصؽٌرة المدن فى للتعلٌم أخرى

  بدرجة ولكن خدماتها اإلقلٌمى المستوى على التعلٌمٌة اللجان به تقدم

 المدٌنة أو بالمحافظة الحزب لجنة أمٌن أن إلى اإلشارة وتجدر .أقل

  .اللجان تلك رئاسة العادة فى ٌتولى الذى هو الصؽٌرة
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 :اإلدازة التعليمية يف الصني على املطتوى املدزضي : زابعًا

 فً التعلٌمٌة اإلدارة مالمح على الضوء إلقاء من ولمزٌد

  تناول ٌمكن ،المدرسً المستوى على الشعبٌة الصٌن جمهورٌة

 هذا على التعلٌمٌة اإلدارة عن المسئولة والجهات الهٌئات

 :اآلتً النحو على المستوى

 .مدٌر المدرسة•

 .الحزب بالمدرسةأمٌن •

 .مجلس المدرسة•

 .مإتمر المعلمٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس•

 .  لجنة الفصل•

 .       لجنة أولٌاء األمور•
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 اإلدارة عن المسئولة الجهات لهذه تفصٌلً عرض ٌلً وفٌما

 :اآلتً النحو على الصٌن فً المدرسً المستوى على التعلٌمٌة

 : Principalمديس املدزضة  -1 

 فً علٌه ٌطلق والذي المدرسة، مدٌر بواسطة مدرسة كل تدار

 ،The Head Teachers المعلمٌن رئٌس األحٌان بعض

 مزٌج ومسئولٌاته سلطته وتشمل ،نائبان أو واحد نائب ٌعاونه

 وقٌادة والوزارة، المدرسة بٌن واالتصال المدرسة، إدارة من

 وٌالحظ .التعلٌمى واإلشراؾ والمدرسة، المجتمع بٌن العالقات

 المالئم اإلعداد لدٌهم الصٌنٌة المدارس مدٌرى من القلٌل أن

 .مدارسهم عمل طرٌقة لتؽٌٌر السلطة أو أعمالهم لطبٌعة
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 :تعيني مديس املدزضة -أ

 ألى أو ، لها القٌادي المدٌر أو ،المدرسة مدٌر ٌكون أن ٌشترط

 الصٌنٌة، الجنسٌة ٌحمل صٌنٌاً  مواطناً  أخرى تعلٌمٌة مإسسة

  تقررها التى المإهالت كافة وٌحمل ،الصٌن حدود داخل وٌعٌش

 للتنظٌمات طبقاً  المدرسة مدٌر وعزل تعٌٌن وٌتم .الحكومة

 وتنظٌم المدرسة، إدارة مسئولٌة وٌتحمل .الصلة ذات الحكومٌة

 .بها التدرٌس عملٌة

 الخاصة المدارس بها تتمتع التً الحرٌة إلى ذلك ٌرجع وربما

 ألفضل اختٌارها وبالتالً المنافسة إلى وسعٌها الصٌن، فً

 مدٌر تعٌٌن ٌكون حٌن فً أدائهم، على ومحاسبتهم الكفاءات

   .أخرى حكومٌة لمعاٌٌر وفقاً  الحكومٌة المدرسة
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 :دوز مديس املدزضة -ب

 :  ٌتحمل مدٌر المدرسة الصٌنٌة المسئولٌات اآلتٌة
 . تنفٌذ العملٌات التدرٌسٌة والتعلٌمٌة داخل المدرسة•

تحدٌد أدوار المعلمٌن المسئولٌن عن فصول المدرسة، بما فً ذلك دورهم فً •

 .تناول المشكالت األكادٌمٌة أو النظامٌة داخل المدرسة

 .  قٌادة اجتماعات أعضاء هٌئة التدرٌس، والتً تعقد مرة واحدة كل أسبوع •

 .  تنفٌذ القرارات الصادرة عن مجلس المدرسة الخاصة•

تنفٌذ خطط التطوٌر، ورسم خطط العمل السنوٌة، والمٌزانٌات السنوٌة، •

 . وصٌاؼة القواعد والتنظٌمات الخاصة بالمدرسة

تعٌٌن وعزل أعضاء هٌئة التدرٌس بالمدرسة، ومنحهم المكافآت، وتوقٌع •

 .  الجزاءات علٌهم

عمل الترتٌبات الالزمة لبحوث التعلٌم والتدرٌس والبحوث العلمٌة، والتؤكد من •

 .  جودة التعلٌم والتدرٌس بالمدرسة

 . إدارة العمل الٌومى داخل المدرسة•

 63 . القٌام بؤٌة سلطات ٌفوضها له مجلس المدرسة الخاصة•



 :أمني احلصب باملدزضة  -2

 مدرسة كل داخل له ممثل وجود على الصٌنً الشٌوعً الحزب ٌحرص

 من والتؤكد على باإلشراؾ ٌقوم أنواعها بمختلؾ الصٌنٌة المدارس من

 .الحزب وسٌاسات لمبادئ المدرسة تنفٌذ

 األنشطة تنفٌذ على التشدٌد بالمدرسة الحزب أمٌن وظٌفة وتشمل

 وقد .للحزب العامة والسٌاسة ٌتوافق بما وتهذٌبها والسٌاسٌة الفكرٌة

 مدٌر فً ممثلة المدرسة إلدارة التعلٌمٌة المظاهر بٌن العالقة تقلب لوحظ

 .بالمدرسة الحزب أمٌن فً ممثلة السٌاسٌة والمظاهر المدرسة،

 التً المالئمة األدوار حول دارت فقد الصدد هذا فً المركزٌة المسؤلة أما

 مستوى على الحزب وأمناء جهة، من المحترفٌن التربوٌٌن من كل ٌلعبها

 الصٌنٌة المنظمات من كؽٌرها تعمل فالمدرسة .أخرى جهة من المدرسة

 ،المحترفٌن التربوٌٌن فً ٌتمثل فٌه السلطة أطراؾ أحد ،ثنائً نظام وفق

   .المدرسة داخل الحزب أمٌن فً ٌتمثل واآلخر
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 فً ومشوشة معقدة تبدو المدرسة مدٌرو الحزب بٌن فالعالقة

 نفسه هو المدرسة مدٌر ٌكون عندما خاصة الحاالت، من العدٌد

   .بالمدرسة الحزب أمٌن

 :جملظ املدزضة -3 

 وسٌلة بمثابة للمدرسة مجلس صٌنٌة مدرسة كل فً ٌوجد

 والطالب، والمعلمٌن، المدرسة، مدٌر بٌن ما التعاون إلدارة

  المسائل مع المدرسة مجلس ٌتعامل أن وٌمكن .األمور وأولٌاء

 الخاصة المناسبة المتطلبات مثل العامة، والتدرٌسٌة التعلٌمٌة

 المنـزلٌة، والواجبات الفصول، داخل والعمل المدرسٌة، بالكتب

 الواجبات على واإلشراؾ الدرجات، ووضع التصحٌح ومعاٌٌر

 .التجرٌبٌة والمشروعات الطالب، عمل ومجموعات المنـزلٌة،
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 :فً عضوٌته الحكومٌة المدرسة مجلسوٌضم 

 .رئٌس المجلس•

 .مدٌر المدرسة•

 .أمٌن لجنة الحزب بالمدرسة•

 .ممثلٌن عن مدرسً المدرسة•

 .ممثلٌن عن الطالب•

 : الصٌنٌة فٌتكون من الخاصة المدرسة مجلسأما 

 .  مالكً المدرسة، أو ممثلٌن عنهم•

 .  مدٌر المدرسة•

 . ممثلٌن عن المعلمٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس•
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 من كعضو الشٌوعً الحزب لجنة أمٌن وجود هنا وٌالحظ

 أكثر وهو الصٌنٌة، الحكومٌة المدرسة مجلس أعضاء

 الحاكم بالحزب الرتباطه المجلس داخل ونفوذاً  ثٌراً ؤت األعضاء

 تنفٌذ من للتؤكد الحزب قبل من المفوض أنه كما .الدولة فً

 .الحزب لسٌاسة التعلٌمٌة المإسسة

  خمس رٌنٌالمد أو المجلس أعضاء لدى تكون أن وٌجب

 كما .التدرٌس أو التعلٌم مجال فى األقل على خبرة سنوات

 أشخاص خمسة عن المجلس أعضاء عدد ٌقل أال ٌجب

 .للمجلس رئٌساً  ٌُعٌن شخصاً  بٌنهم من ٌختارون
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 :مؤمتس املعلمني وأعضاء ييئة التدزيظ -4

 تدرٌبهم فٌها ٌتم ، للمعلمٌن تدرٌبٌة مإسسة الصٌن فً المدرسة تعد

 العمل خالل من العمل أثناء والتعلم التدرٌسٌة، كفاٌاتهم تحسٌن على

 وذلك .المعلمٌن بٌن الخبرة لتبادل الجماعٌة المناقشات تعقد كما .البحثً

  المعلمٌن مإتمر خالل من أو المعلمٌن، بٌن المتكررة اللقاءات خالل من

 .بالمدرسة التدرٌس هٌئة وأعضاء

 هٌئة وأعضاء المعلمٌن مشاركة الصٌنٌة المدارس تضمن حٌث

 مثل منظمة آلٌة خالل من واإلشراؾ الدٌمقراطٌة اإلدارة فى التدرٌس

 من رئٌسة بصورة ٌتكون والذى ،التدرٌس هٌئة وأعضاء المعلمٌن مإتمر

  .الصلة ذات الحكومٌة للتنظٌمات طبقاً  المدرسة معلمً

 الخاص القرار صنع فً للمشاركة المعلمٌن عن ممثلٌن المإتمر وٌضم

 الحقوق ولحماٌة اإلدارٌة، العملٌات على ولإلشراؾ المهمة، باألنشطة

 .التدرٌس هٌئة وأعضاء العاملٌن ومصالح القانونٌة،

68 



 :Class Committeeجلهة الفصل  -5

 لمناقشة داخلها فصل لكل لجنة بتكوٌن الصٌنٌة المدارس تهتم

 وتنظٌم المدرسة، مجلس أو مدٌر مع الفصل أو المدرسة شئون

 أمور أولٌاء مع اتصال على والبقاء شئونه، وإدارة الفصل

 لتفوقهم، والمعنوٌة المادٌة الحوافز الفصل طالب ومنح الطالب،

 .لدٌهم القصور نواحً عالج ومحاولة

 الطالب أو المدرسة، مدٌر بواسطة الفصل لجنة اختٌار وٌتم

 :من الفصل لجنة وتتكون .الفصل إدارة بهدؾ
 .مساقب الفصل•

 .مساقب مطاعد•

 واألنشطة التعلم، برامج عن المسئولٌن األعضاء وبعض

 .البدنٌة والرٌاضة ، الفٌزٌائً والعمل الترفٌهٌة،
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 وخلقٌاً  أكادٌمٌاً  المتفوقٌن الطالب بمكافؤة المدرسة وتقوم

 الرسمٌة االحتفاالت فً شهادات منحهم خالل من وثقافٌاً 

 شهادات الدراسً الفصل نهاٌة فً منحهم ٌتم حٌث .للمدرسة

 األمور أولٌاء بإبالغ المدرسة تقوم كما .واالستحقاق الجدارة

 العام نصؾ اختبارات بعد المدرسٌة وإنجازاتهم أطفالهم بؤداء

 إخطارات طرٌق عن النهائٌة االمتحانات بعد أو الدراسً،

 واالمتحانات، االختبارات فً الطالب نتائج تتضمن كتابٌة

 والضعؾ القوة نقاط على المدرسة مدٌر تعلٌقات إلى باإلضافة

 .طالب كل لدى الموجودة
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