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 مكذمة
 من ٌتم والتً الدستور أقرها التً الفٌدرالٌة المبادئ األلمانً التعلٌم إدارة تعكس
 وتستند والوالٌات الفٌدرالٌة الحكومة بٌن والصالحٌات المسئولٌات توزٌع خاللها

 على فٌدرالٌة والٌة كل على الحكومٌة المسئولٌة وإنجاز الحكومٌة السلطات ممارسة
 واإلشراف التعلٌم إدارة فً األكبر والعبء المسئولٌة تتحمل الوالٌات أن غٌر .حدة
  .مستوٌاته كل فً علٌه

 :ٌلً ما الالمركزي الطابع ذات األلمانً التعلٌم إدارة تمٌز التً الخواص أهم ومن

  الفٌدرالٌة للحكومة محدود دور. 

 الوالٌة مستوى على مركزٌة إدارة. 

  القطاعات بقٌة عن التعلٌم إدارة فصل. 

 المحلٌة للسلطات محدود دور. 

 علً الفٌدرالٌة ألمانٌا جمهورٌة فً التعلٌمٌة اإلدارة عرض ٌلً فٌما وسٌتم
 :ٌلً كما  األربعة مستوٌاتها

 .القومً المستوى علً ألمانٌا فً التعلٌمٌة اإلدارة :أوالا 

 .الوالٌة مستوى علً ألمانٌا فً التعلٌمٌة اإلدارة :ثانٌاا 

 .المحلً المستوى علً ألمانٌا فً التعلٌمٌة اإلدارة :ثالثاا 

 .(المدرسً) المإسسً المستوى على ألمانٌا فً التعلٌمٌة اإلدارة :رابعاا 



 إدارة التعليم يف مجهورية أملانيا الفيذرالية

 علً المستوي القومً

 المحكمة الدستورٌة الفٌدرالٌة البرلمان المستشار الفٌدرالً الرئٌس الفٌدرالً

 المإتمر الدائم لوزراء التعلٌم الوزارة الفٌدرالٌة للتعلٌم والبحوث السٌاسٌة األحزاب

 مجلس العلوم لجنة التنسٌق لقواعد التدرٌب التربوي التخطٌط وكالة

 العالً التعلٌم مإسسات لبناء التخطٌط لجنة

 علً مستوي الوالٌة

 وزارات التعلٌم والشئون الثقافٌة والعلوم برلمان الوالٌة

 مجلس التعلٌم فً الوالٌة

 حاكم الوالٌة



 علً المستوي المدرسً

 المدرسة مدٌر المعلمٌن مإتمر

 األمور أولٌاء مجالس الطالب برلمان المدرسة مإتمر

 البلدٌات

 علً المستوي المحلً

 اإلدارٌة الوحدات المناطق اإلدارٌة األقالٌم

 إدارة السلطات المحلٌة لمإسسات التدرٌب المهنً فً الشركات

 للمدارس المحلٌة السلطات إدارة



 :اإلدارة التعليمية يف أملانيا على املصتوى الكومي: أواًل
 .المركزي أو االتحادي أو الفٌدرالً بالمستوى القومً المستوي ٌُسمً
 واستشارٌة ورقابٌة إدارٌة سلطات والمنظمات الهٌئات من العدٌد وُتمارس

 الفٌدرالٌة الحكومة مسئولٌة  وتتمثل المستوى هذا على التعلٌم مجال فً
 :اآلتٌة للمجاالت الحاكمة القواعد وضع فً التعلٌم تجاه

المهنً اإلضافً والتعلٌم الشركات، داخل المهنً التدرٌب. 

العالً للتعلٌم العامة المبادئ. 

والطالب للتالمٌذ مالٌة مساعدات تقدٌم. 

التكنولوجً والتطوٌر واألكادٌمٌة العلمٌة بالبحوث االرتقاء. 

الشباب رفاهٌة. 

بالمراسلة التعلٌم مقررات. 

بها المعترف بالمهن االلتحاق. 

المعاونة الطبٌة والمهن الطبٌة بالمهن االلتحاق. 
 



 الشخصٌات من عدد القومً المستوى علً التعلٌم إدارة فى وٌشترك
 :ٌلً فٌما تتمثل والتً الحكومٌة والهٌئات العامة

الفٌدرالً الرئٌس. 

الفٌدرالً المستشار. 

البرلمان. 

الفٌدرالٌة الدستورٌة المحكمة. 

السٌاسٌة األحزاب. 

والبحوث للتعلٌم الفٌدرالٌة الوزارة. 

الثقافٌة والشئون التعلٌم لوزراء الدائم المإتمر. 

والوالٌات االتحاد فً بالبحوث واالرتقاء التربوي التخطٌط وكالة. 

المهنً التدرٌب فً المنهجً واإلطار التدرٌب لقواعد التنسٌق لجنة. 

العلوم مجلس. 

العالً التعلٌم مإسسات لبناء التخطٌط لجنة. 

 اإلدارة عن المسئولة الجهات لهذه تفصٌلً عرض ٌلً وفٌما
 .القومً المستوى على ألمانٌا فً التعلٌمٌة



 :الرئيض الفيذرالي

 وٌعٌن الخارج فً البالد ٌُمثل الذي وهو الدولة فً سلطة أعلى هو
 المصادقة فً مهمته وتنحصر الموظفٌن وكبار والقضاة الحكومة أعضاء

 بالتعٌٌنات المتعلقة الحكومة مقترحات وعلى البرلمانٌة القرارات على
 لفترة انتخابه تجدٌد وٌمكن سنوات، خمس رئاشته فترةو المناصب فً

 من ٌتؤلف الذي الفٌدرالً المإتمر خالل من انتخابه وٌتم أخرى رئاسٌة
 أعضاء من المنتخبٌن من العدد نفس جانب إلى البرلمان أعضاء

 .عشر الستة الوالٌات برلمانات

 :دور الرئيض الفيذرالي يف إدارة التعليم األملاني

 للتعلٌم الفٌدرالً الوزٌر وعزل تعٌٌن قرار على التصدٌق فً ٌتمثل
 وكبار الوالٌات، فً والعلوم الثقافٌة والشئون التعلٌم ووزراء والبحوث،

 اعتماد مسئولٌة الفٌدرالً الرئٌس ٌتولى كما .الوزارات تلك موظفً
 الوالٌات برلمانات أو الفٌدرالً البرلمان عن الصادرة التعلٌمٌة القوانٌن

 .عشر الستة
 



  الفيذرالي املصتعار

 الحق وله الحكومة فً الوحٌد المنتخب العضو هو الفٌدرالً المستشار
  إنه كما ، البالد فً سٌاسٌة سلطة أعلى رئٌس بصفته الوزراء تعٌٌن فً

 المستشار وٌتمتع  منها كل اختصاص ومجاالت الوزارات عدد ٌحدد
 رإساء به ٌتمتع الذي بذلك أشبه قٌادي سٌاسً بدور الفٌدرالً

 قبل من المستشار انتخاب وٌتم األخرى الدٌمقراطٌة الدول فً الجمهورٌة
 .الحاكمة األحزاب

 :ويقوم المستشار األلماني في مجال التعليم بما يلي 
 تعٌٌن حول الفٌدرالً الرئٌس إلى والمشارٌع المقترحات تقدٌم

 على الموظفٌن وكبار الثقافٌة والشئون والبحوث التعلٌم وزراء
 المهام وتوزٌع الوالٌات مستوى وعلى الفٌدرالً المستوى

 .علٌهم والمسئولٌات

 .البالد فً الثقافٌة والشئون والبحوث التعلٌم شئون وقٌادة توجٌه

 .البالد فً والبحثٌة التعلٌمٌة السٌاسة تحدٌد





  الفيذرالي الربملان
 رئٌس بانتخاب البرلمان أعضاء وٌقوم عضواا  601 من ٌتكون

 المستشار انتخاب فً تتمثل الفٌدرالً البرلمان ومهمة البرلمان

 وٌمكن .سٌاساته تؤٌٌد خالل من الحكم فً استمراره وضمان الفٌدرالً

 الثقة نزع على التصوٌت خالل من المستشار عزل الفٌدرالً للبرلمان

 بشكل ذلك أتم سواء الحكومة أداء على بالرقابة البرلمان ٌقوم كما منه،

 .مستتر أم علنً

 



   العيوخ جملض
 مناقشة مهامه ومن .الفٌدرالً البرلمان جانب إلى ثانٌة هٌئة ٌعتبر

 عن ممثلٌن من الشٌوخ مجلس وٌتؤلف الفٌدرالٌة القوانٌن كل
 .عادل بشكل الوالٌات سكان عدد مع التصوٌت نظام وٌتناسب .الوالٌات

 تتمتع أن ٌمكن بٌنما األقل، على أصوات بثالثة والٌة كل تتمتع حٌث
 مجلس وٌتمتع .ستة إلى ٌصل األصوات من بعدد سكاناا  األكثر الوالٌات
 نسبة وتصل الفٌدرالً للبرلمان التشرٌعٌة الصالحٌات بذات الشٌوخ
 من %50 حوالً إلً الشٌوخ مجلس لموافقة تخضع التً القوانٌن

 من األلمانً التعلٌم إدارة فً الشٌوخ مجلس وٌشترك .القوانٌن مجمل
 ثالث توجد حٌث علٌها، والموافقة التعلٌم قوانٌن بمناقشة قٌامه خالل
 وهذه والعلوم، التعلٌم بؤمور ٌتعلق فٌما المسئولٌة تتحمل رئٌسة لجان

 شئون ولجنة الداخلٌة الشئون ولجنة الثقافٌة الشئون لجنة :هً اللجان
 .األوربً االتحاد



   الفيذرالية الذشتورية احملكمة
 واحد كل مجلسٌن، من الفٌدرالٌة الدستورٌة المحكمة تتؤلف
 قبل من الثلثٌن بؤكثرٌة نصفهم ٌنتخب قضاة ثمانٌة ٌضم منهما
 .الشٌوخ مجلس جانب إلى البرلمان، من عضواا  12 تضم لجنة

 بٌن من تعٌٌنهم فٌتم المحكمة أعضاء من اآلخر النصف أما
 قضاة عضوٌة ومدة .األخرى العلٌا الفٌدرالٌة المحاكم قضاة

 أال وٌجب .التجدٌد أو للتمدٌد قابلة غٌر عاماا  12 المحكمة
 ممارسته خالل العمر من والستٌن الثامنة القاضً ٌتجاوز

 .عضوٌته

 الدستور حماٌة على السهر الدستورٌة المحكمة مهام وأولى
 مع تتعارض أنها ٌثبت التً القوانٌن إلغاء فً الحق وللمحكمة
 المحكمة إلى اللجوء الفٌدرالٌة للهٌئات وٌحق الدستور

 الجمهورٌة، رئٌس فً الهٌئات هذه وتتمثل الدستورٌة
 .الفٌدرالٌة والحكومة الشٌوخ، ومجلس الفٌدرالً، والبرلمان



   الفيذرالية الذشتورية احملكمةتابع 
 مجال فً الفٌدرالٌة الدستورٌة المحكمة لدور بالنسبة أما

 مع تتعارض التً التعلٌمٌة القوانٌن إلغاء فً فٌتمثل التعلٌم
 فً السٌاسٌة للقرارات الدستورٌة الشرعٌة توفٌر الدستور،

 أمام دستورٌة دعوى رفع لألفراد وٌمكن .التعلٌم مجال
 مجال فً األساسٌة حقوقهم على تعدي حدوث تبٌن إذا المحكمة
 .الدستور لهم كفلها والتً التعلٌم،



   األحساب الصياشية
 وتوجهاتها مسمٌاتها اختالف على األلمانٌة السٌاسٌة األحزاب تقوم

 الثقافٌة والشئون والبحوث بالتعلٌم المتعلقة القضاٌا كافة بمناقشة
 مثل الوالٌات، وبرلمانات الشٌوخ، ومجلس الفٌدرالً، البرلمان داخل

 والمتشابهة المشتركة التعلٌمٌة واألهداف التعلٌمً، النظام بنٌة قضاٌا
   .ألخ ......... التعلٌمً النظام فً األجانب ودمج األوربً، االتحاد داخل

 واالتحاد المسٌحً، الدٌمقراطً االتحاد حزب األحزاب هذه ومن
 .ألخ...... الخضر وحزب االجتماعً المسٌحً

 بقضاٌا توجهاتها اختالف على األلمانٌة السٌاسٌة األحزاب وتهتم
 تموٌل أو التعلٌمً، السلم بتنظٌم تتعلق أكانت سواءا  ألمانٌا، فً التعلٌم

 من وغٌرها التعلٌمٌة، اإلدارة أو المتاحة، اإلمكانٌات أو التعلٌم،
 مع بالتشاور لها مناسبة صٌغة إٌجاد األحزاب تلك تحاول التً القضاٌا
 .األحزاب هذه أروقة داخل مناقشتها بعد المسئولة، الحكومٌة الجهات



 الوزارة الفيذرالية للتعليم والبحوث

 على ألمانٌا فً الثقافٌة والبحوث التعلٌم عن المسئولة الوزارة هً 
 القومً المستوى على األلمانً التعلٌم إدارة وتتولً الفٌدرالً المستوى

 العمل سوق وإمداد للدولة، واإلبداعٌة االبتكارٌة القدرة تحسٌن إلى وتسعى
 .التعلٌمٌة العملٌة جودة تحسٌن إلى باإلضافة ومدربة، معدة بكفاءات

 :ٌلً ما القومً المستوي علً الوزارة بها تقوم التً المهام ومن

وضع التشرٌعات ورسم السٌاسات، وتنسٌق المهام الخاصة بالتعلٌم •

 .االبتدائً غٌر المدرسً، والتدرٌب المهنً المستمر

 .االرتقاء بالبحوث•

 .وضع القوانٌن المتعلقة بالمساعدات التدرٌبٌة، وتموٌل برامج التدرٌب•

 .تنظٌم السٌاسة العامة فً قطاع التعلٌم العالً•

والمشارٌع التعلٌمٌة والبحثٌة سواءا بصورة  تموٌل العدٌد من اإلنشاءات•

 .باالشتراك مع الوالٌاتأو  منفردة 



   بهية وتهظيم الوزارة الفيذرالية

 المديريـــــــــات العامــــــــة سكرتير الدولة سكرتير الدولة البرلماني

 المديرية العامة الرئيسة للخدمات المركزية

 المديرية العامة لالستراتيجيات وقضايا السياسة

 المديرية العامة للتدريب المهني والتعلم مدى الحياة

 المديرية العامة لنظم العلوم

 المديرية العامة للعلوم الحياتية

 المديرية العامة للتكنولوجيا الرئيسة

 المديرية العامة للتعاون األوربي والدولي في التعليم والبحوث

 المديرية العامة لالستعداد للبحوث الثقافية واألساسية والمستمرة المستقبلية



   املؤمتر الذائم لوزراء التعليم والعئون الجكافية

 الرئٌسً الهدف وٌتمثل م1948 عام الدائم المإتمر إنشاء تم
 ضمان فً الثقافٌة والشئون التعلٌم لوزراء الدائم المإتمر إلنشاء
 وإٌجاد التماثل من نوع إحداث شؤنها من ضرورٌة إصالحات إجراء

 المإتمر هذا وٌحضر األلمانً، التعلٌم نظام فً مشتركة خصائص
 العالً والتعلٌم والتدرٌب التعلٌم قطاعات عن المسئولون الوزراء

 ومن .عشر الستة األلمانٌة الوالٌات داخل الثقافٌة والشئون والبحوث
 لتطوٌر فعال نظام إنشاء الدائم المإتمر بها ٌهتم التً األمور أهم

 مشاركة على التركٌز ٌتم كما األلمانٌة، المدارس فً الجودة وتوكٌد
 وخاصة والتنمٌة االقتصادي التعاون منظمة مشارٌع فً الوالٌات
 .للطالب الدولً التقٌٌم مشروع



  التعاون ما بني االحتاد والواليات

 الفٌدرالٌة الحكومة بٌن ما ضرورٌاا  كان كلما ٌحدث تعاون هناك 

 والوكاالت الهٌئات خالل من والبحوث التعلٌم مجال فً والوالٌات

 :اآلتٌة
 .وكالة التخطٌط التربوي واالرتقاء بالبحوث فً االتحاد والوالٌات •

 .المإتمر الدائم لوزراء التعلٌم والشئون الثقافٌة •

 .مجلس العلوم •

 .لجنة التخطٌط لبناء مإسسات التعلٌم العالً •

 



  اإلدارة التعليمية يف أملانيا على مصتوى الوالية: ثانيًا

 .الوالٌة لتفتٌش ٌخضع بؤكمله المدرسً النظام أن األلمانً األساسً القانون ٌقرر
 عملٌة تنظٌم ٌتم حٌث الوالٌات، مسئولٌات من علٌها والتفتٌش المدارس فإدارة

 :هً نظم لثالثة وفقاا  الكبٌرة الوالٌات فً المدارس على التفتٌش

 والكومٌونات البلدٌات مستوى على أو األدنى المستوى على تفتٌش مناطق
 .(الوالٌة فً المدرسٌة السلطة)

 ذو اإلقلٌم مستوى على أو المتوسط المستوى على مدرسٌة تفتٌش مناطق 
 .األوسع الحكومٌة اإلدارٌة المساحة

 للتعلٌم الوالٌات وزارات :فً ممثلة األعلى المستوى على مدرسٌة تفتٌش مناطق
 المسئولٌن الشٌوخ مجلس وأعضاء المدارس، عن المسئولة الثقافٌة والشئون

   .والٌة صفة تؤخذ التً الكبٌرة المدن فً التعلٌم عن

 لتفتٌش فٌدرالٌاا  المدعومة التقنٌة المدارس وكذلك الخاصة، المدارس وتخضع
 .ومراقبتها الوالٌة



 ٌتم حٌث بالمركزٌة األلمانٌة الوالٌات كل فً التعلٌم إدارة وتتمٌز

 التً المركزٌة اإلدارة بٌن التعلٌمً بالنظام الخاصة المسئولٌات مشاركة

 السلطات وتعمل .الحكم ذاتٌة المحلٌة والسلطات التعلٌم، وزٌر ٌرأسها

 حٌث التعلٌم، وزٌر من مباشر إشراف تحت التعلٌم قطاع فً اإلقلٌمٌة

 كافة ومراقبة والقانونً، الفنً اإلشراف مسئولٌة السلطات هذه تتحمل

 .التعلٌمٌة النواحً

 الوالٌة مستوى على ألمانٌا فً علٌه واإلشراف التعلٌم إدارة وٌتولً

 :ٌلً مما كالا 

الوالية حاكم. 

الوالية برلمان. 

الواليات في والعلوم الثقافية والشئون التعليم وزارات. 

الوالية في التعليم مجلس. 



 الوالية حاكم

 ومن الوالية، برلمان داخل األغمبية بواسطة الوالية حاكم انتخاب يتم
 السياسية واإلرشادات األدلة وتحديد الوالية، وزراء بتعيين يقوم ثم

 داخل الوالية بتمثيل حكومتو وزراء مع بالتعاون يقوم كما .لمحكومة
   .األلماني الفيدرالي والمجمس الشيوخ، مجمس

 إدارة فً مإثراا  دوراا  فٌها الحكومة ورئٌس الوالٌة حاكم وٌلعب
 :اآلتً النحو على الوالٌة داخل التعلٌم

الوالية في الثقافية والشئون التعميم وزير تعيين. 
الوالية في التعميمية لمسياسة اإلرشادية األدلة وضع. 
لمناقشتيا، الوالية برلمان إلى التعميمية القوانين مشروعات إحالة 

 .رفضيا أو إقرارىا ثم ومن
ال بما الوالية، برلمان عن الصادرة التعميمية القوانين عمى المصادقة 

 يتعارض ال وبما الفيدرالية، القوانين أو األلماني الدستور مع يتعارض
 .الوالية دستور مع أيضاً 



   الوالية برملان
 أهم ومن .الوالٌة جمهور أو شعب لتمثٌل منتخبة هٌئة الوالٌة برلمان ٌعد

 المٌزانٌة وتحدٌد الحكومة أنشطة ومراقبة القوانٌن، تشرٌع البرلمان مسئولٌات
 إال أخرى، إلى والٌة من برلمان كل أعضاء أعداد وتتباٌن الوالٌة لحكومة السنوٌة

 ما تتراوح لفترة البرلمان أعضاء وٌنتخب .عضواا  128 -120 بٌن ما تتراوح أنها
 .والٌة كل دستور ٌقرره ما حسب سنوات ست إلى أربع بٌن

 هو انتخابه وٌتم .للبرلمان األعلى الممثل والٌة كل فً البرلمان رئٌس وٌعد
 ٌتولى البرلمان رئٌس وجود عدم حالة وفى .البرلمان قِبل من ونوابه ومفوضٌه،

 وفى الثانً، نائبه مهامه ٌتولى األخٌر وجود عدم حالة وفى األول، نائبه مهامه
 .الثالث نائبه مهامه ٌتولى الثانً النائب وجود عدم حالة

 أو مباشر بشكل تتحمل والتً الوالٌة، برلمان عن المنبثقة اللجان بعض وهناك
 :اللجان هذه وأهم .الوالٌة فً التعلٌم إدارة مظاهر من بعضاا  مباشر غٌر

والوسائط والثقافة، الثالث، المستوى وتعلٌم العلوم لجنة. 

والشباب والمرأة، واألسرة، والصحة، االجتماعٌة، الرفاهٌة لجنة. 

والرٌاضٌات المدارس لجنة. 

الموازنة شئون لجنة. 



   والعلوم الجكافية والعئون التعليم وزارات

  .بها والثقافة والعلوم التعلٌم عن المسئولة الوالٌة فً األعلى السلطات تعتبر
 بتحدٌد األلمانٌة الوالٌات فً والعلوم الثقافٌة والشئون التعلٌم وزارات وتقوم
 الدروس عدد وكذلك الدراسٌة، والحصة الدراسً، الٌوم ومدة المدرسً، التقوٌم

 الوالٌات فً والعلوم الثقافٌة والشئون التعلٌم وزارات وتراقب .األسبوعٌة
   .المنهجٌة األدلة وتطوٌر المختلفة بالمدارس المناهج تدرٌس عملٌة األلمانٌة

  :اآلتً تحقٌق على الوالٌات فً والعلوم الثقافٌة والشئون التعلٌم وزارات وتعمل

والفنون والعلوم التعلٌم مجاالت فً واإلرشادات التعلٌمات سٌاسة تطوٌر 
 .واآلداب

وتطبٌقها القانونٌة والنصوص اإلدارٌة، والقوانٌن القواعد بعض تبنى. 

الوالٌات مستوى وعلى القومً، المستوى على العلٌا السلطات مع التعاون. 

ٌقرره ما حدود فً المختلفة والعلمٌة والثقافٌة التعلٌمٌة السلطات على اإلشراف 
 .بها الملحقة والمنشآت والمإسسات الهٌئات على اإلشراف وكذلك القانون،

 والشئون التعلٌم وزٌر الوالٌات معظم فً الثقافٌة والشئون التعلٌم وزارات وٌرأس
 .الوالٌة فً الثقافٌة



   الوالية يف  التعليم جملض

 بالمسائل ٌتعلق فٌما الوالٌة فً التعلٌم لوزٌر النصٌحة التعلٌم مجلس ٌقدم
 تنفٌذ فً دور أي تلعب ال المجالس تلك أن إال الدستور فً الواردة التعلٌمٌة
 الرئٌسة والوظٌفة .استطالعى دور له لٌس المجلس أن كما التعلٌمٌة، السٌاسة
 أن ٌمكن فٌما المجلس أعضاء آراء عن للوزٌر صورة تقدٌم فً تتمثل للمجلس

 ثالثة كل بالوالٌة التعلٌم مجلس وٌجتمع .للوالٌة التعلٌمٌة السٌاسة علٌه تكون
 .األقل على المجلس أعضاء ثلث أو الوزٌر طلب على بناءا  أو أسابٌع،

 األفراد كافة ٌمثلون عضواا  42 عضوٌته فً بالوالٌة التعلٌم مجلس وٌضم
 :اآلتً النحو على الوالٌة، فً بالتعلٌم المهتمة واالتحادات والهٌئات

8 الطالب أمور أولٌاء ٌمثلون أعضاء. 

8 المعلمٌن ٌمثلون أعضاء. 

8 الطالب ٌمثلون أعضاء. 

6 المهنٌة المدارس ٌمثلون أعضاء. 

3 البلدٌة المجالس ٌمثلون أعضاء. 

3 الكنائس ٌمثلون أعضاء. 

6 األعمال وأصحاب الموظفٌن اتحادات ٌمثلون أعضاء. 



  حمذدة تعليمية لكطاعات وإدارتها الوالية إظراف

 :  إدارة الوالية للمدارس، واإلشراف عليهاأ-
 والمدارس العام التعلٌم)المدرسً النظام على اإلشراف مسئولٌة تتولً

 سلطة أعلى بصفتها الوالٌات، فً الثقافٌة والشئون التعلٌم وزارات (المهنٌة
 المدرسً للنظام الكامل التخطٌط مسئولٌة أما .الوالٌة مستوى على تعلٌمٌة

 الوالٌة، مستوى على الثقافٌة والشئون التعلٌم وزارات مسئولٌة فهً وتنظٌمه
 الهٌكل بتنظٌم الوالٌات وتتكفل .لها التابعة المدرسً اإلشراف وسلطات

 .التدرٌس وأهداف المقررات، محتوى وتحدٌد المدرسً،

   :إدارة الوالية لمؤسسات التدريب المهني في الشركاتب-
 ٌتولً بٌنما المهنٌة، المدارس ٌخص فٌما المطلقة المسئولٌة الوالٌات تتحمل

 الحكومة داخل أما .الشركات فً المهنً التدرٌب مسئولٌة األلمانً االتحاد
 شئون تنسٌق مسئولٌة والبحوث للتعلٌم الفٌدرالً الوزٌر فٌتحمل الفٌدرالٌة
 الشؤن ذات والقوانٌن القواعد تطبٌق مسئولٌة تقع بٌنما .الشركات فً التدرٌب

 .حدة على كل المختصٌن الوزراء كاهل على



 :المستمر  التعليم  لمؤسسات  الوالية  إدارة   - جـ
 مسئولٌته المستمر التعلٌم تجاه األلمانً االتحاد مسئولٌات تتضمن

 المبادئ وضع مثل المدرسة سٌاق خارج المهنً بالتعلٌم المتعلقة

 طرق وتطوٌر العالً، التعلٌم مإسسات فً األكادٌمٌة للمقررات العامة

 تتضمن كما .التجرٌبٌة المشارٌع خالل المستمر التعلٌم فً جدٌدة

 اإلضافً التعلٌم عناصر بعض إلى اإلشارة األلمانً االتحاد مسئولٌات

 .اإلحصاء ومسائل السٌاسً،



   اإلدارة التعليمية يف أملانيا على املصتوى احمللى: ثالجًا
 إلى بريمن والية تنقسم حين في .فرعية أقسام أي إلى وىامبورج برلين واليتي تقسيم يتم ال

 :اآلتية الفرعية األقسام إلى تقسيميا فيتم األخرى الواليات أما .وبريمرىافن بريمن،
          :اإلدارية املهاطل
 وساكسونيا وساكسونيا، وِىِسن، وبافاريا، فورتمبرج، - بادن مثل الكبيرة األلمانية الواليات تنقسم

 بواسطة المركزية إدارة تدار إدارية مناطق إلى أنيالت – وساكسونيا فستفاليا، - الراين شمال الدنيا،
 إلى مباشرة تقاريرىم يرفعون والذين الوالية حاكم قبل من تعينيم يتم الذين المناطق، تمك رؤساء
 .الوالية في الداخمية وزير

 :األقاليم
 المدن بعض إلى باإلضافة إقميم، 438 ألمانيا في يوجد حيث .أقاليم عدة من والية كل تتكون

 تتشابو المجمس، يختاره تنفيذي وموظف منتخب، مجمس من إقميم كل ويتكون .كأقاليم تعامل التي
 المحمية الحكومة عمى اإلشراف في والمتمثمة المقاطعة، مدير وواجبات ميام مع وواجباتو ميامو
دارتيا  .وا 

 :اإلدارية الوحذات
 .والبمديات األقاليم بين ما تقع إدارية وحدة الواليات بعض في توجد

 :البلذيات
 ألمانيا في البمديات إجمالي ويصل .البمديات من مجموعة إلى إدارية وحدة وكل إقميم كل ينقسم

 بواسطة البمدية إدارة ويتم .ألمانيا في إدارية وحدة أصغر البمديات تمك وتعد .بمدية 13.912 إلى
 بواسطة أو المجمس بواسطة اختياره يتم البمدية، عمدة يدعى تنفيذي وموظف منتخب مجمس
 .الشعب



  إدارة الصلطات احمللية للمذارط

 مع باالشتراك الوالية سمطات بواسطة العام القطاع مدارس تدار
 ىيئة أعضاء ونفقات تكاليف الوالية تتحمل حيث المحمية السمطات
 تكاليف المحمية السمطات تتحمل بينما .المدارس بيذه التدريس
 المواد تكاليف جانب إلى المدرسة، ىيئة أعضاء بقية ونفقات

   .األخرى والتجييزات
 أو الفنية المجاالت في متخصصاً  تعميماً  تقدم التي المدارس أما

 األصل في فيي المتخصصة، والمدارس المينية، والمدارس الرياضية
 تمويميا، بمسئولية الوالية تضطمع حيث .حكومية مدارس عن عبارة
 بيا الموجودين التدريس ىيئة أعضاء تكاليف نفقات تتحمل كما

 .األخرى والمستمزمات والمواد



  إدارة الصلطات احمللية ملؤشصات التذريب املهين يف العركات

 غرف مثل المحلى المستوى على المجتمعٌة األعمال منظمات تعتبر

 وبعض الزراعة، وغرف الٌدوٌة، الحرف وغرف والتجارة، الصناعة

 عن المسئولة هً الحرة المهن تمثل التً المتنوعة األخرى الغرف

 علٌه واإلشراف الشركات، داخل المهنً التدرٌب مجال فً االستشارات

 شركات داخل المنتخبٌن الموظفٌن ممثلو وٌقوم برامجه واعتماد

 الشركات، هذه داخل المهنً للتدرٌب التخطٌط فً مهم بدور التدرٌب

 وكافة والمتدربٌن المدربٌن واختٌار التدرٌب، هذا وتوجٌه وقٌادة

 .التدرٌب برامج فً المشاركٌن



 :اإلدارة التعليمية يف أملانيا على املصتوى املذرشي: رابعًا

 فٌما المدرسة مستوي علً ألمانٌا فً التعلٌمٌة اإلدارة تتمثل

 :ٌلً

 مدير المدرسة

 مؤتمر المعلمين

 مؤتمر المدرسة

 برلمان الطالب

 مجالس أولياء األمور



   مذير املذرشة

 المدرسة داخل والتعلٌمٌة التربوٌة األعمال عن المسئول هو المدرسة مدٌر
 .بالمدرسة التدرٌس هٌئة أعضاء من عضو ذاته الوقت فً إنه كما بكاملها،

   :اآلتٌة والمهام بالواجبات األلمانٌة المدرسة مدٌر وٌقوم

أن من التؤكد ومحاولة للمدرسة، األسبوعً المواعٌد جدول تفاصٌل إكمال 
 .العمل عبء من القدر نفس ٌتحملون المعلمٌن جمٌع

الحصص حضور خالل من الفصول، داخل علٌها المتفق المعاٌٌر على الحفاظ 
 .والمعلمٌن التالمٌذ قبل من المكتوبة األعمال وفحص المدرسٌة،

التالمٌذ وغٌاب حضور سجالت على اإلطالع. 

الحماٌة وقواعد المدرسٌة، للقواعد واحترامهم الطالب التزام من التؤكد 
 .الحوادث ومنع الصحٌة

التدرٌس، ومستلزمات مواد شراء مثل للمدرسة، الخارجٌة الشئون قٌادة 
 .للمدرسة العائلة السلطة مع بالتعاون وذلك



  مؤمتر املعلمني

 الخاصة القرارات التخاذ المدرسون فٌه ٌجتمع مإتمر عن عبارة المعلمٌن مإتمر
 ومحتوى التدرٌس طرق اختٌار فً المعلمٌن حرٌة على تعدى أي ومنع بالتعلٌم،

 الكامل المإتمر على المعلمٌن مإتمر اسم وٌطلق .بتدرٌسها ٌقومون التً المقررات
 التى األصغر المإتمرات على وكذلك المدرسة، فى المعلمٌن كل فٌه ٌجتمع الذى
 ومن .منفرد فصل عن المسئولٌن أو الخاصة، اإلدارات بعض من المعلمٌن تضم
 بانتظام، المنشورة الكتب قوائم من المدرسٌة الكتب اختٌار المعلمٌن مإتمر مهام

 .الوزارة من والمعتمدة

 التدرٌس هٌئة ألعضاء أو للطالب سواءا  التؤدٌبٌة القواعد تحدٌد كذلكو
 والمعدات والتجهٌزات المالٌة، بالشئون اهتمامه إلى باإلضافة .بالمدرسة

 ٌحرص كما .للطالب التقوٌم عملٌات وإدارة المناهج، محتوى واختٌار المدرسٌة،
 استشاري رأٌهم أن إال عضوٌته، فً األمور وأولٌاء الطالب إشراك على المإتمر

  .المإتمر اجتماعات داخل بالتصوٌت لهم ٌسمح وال



 مؤمتر املذرشة

 مدٌر بٌن ما التعاون إلدارة إضافٌة وسٌلة المدرسة مإتمر ٌعتبر

  .ألخ .... األمور وأولٌاء والطالب، والمعلمٌن، المدرسة،

 :التالٌة المجاالت المدرسة مإتمر وٌتولً

والقواعد المدرسٌة القوانٌن :التدرٌس وعملٌة المدرسً الحٌاة تنظٌم 

 .الفصول وتوزٌع واألجازات والدروس التؤدٌبٌة

من رجوعهم أثناء باألطفال الخاصة األمان احتٌاطات :الطالب حماٌة 

 .للحوادث والتصدي المدرسً والنقل إلٌها وذهابهم المدرسة

مثل :المدرسة إشراف تحت المدرسة خارج األحداث بعض تنظٌم 

 .المدرسٌة والمتنـزهات والمتاحف للمصانع المتكررة الزٌارات



 الطالب برملان

 على أو المحلية، السلطات مستوى على الطالب برلمانات تنظيم يتم

 السلطة طالب ببرلمانات يعرف فيما عادة   األقاليم أو المدن مستوى

 هذه تنظيم فيتم الوالية مستوى على أما األقاليم، أو والمدنأ المحلية

 .للطالب الوالية بمجالس ألمانيا في يعرف فيما البرلمانات

 قراراتها استشارية مجالس عن عبارة األلمانية الطالب وبرلمانات 

 نظرهم وجهات عن الطالب تعبير وسائل من وسيلة أنها إال ملزمة غير

 تمس أو تمسهم التي التعليمية القضايا بعض بخصوص وتطلعاتهم

 في الطالب جميع يتبادل أن إلى البرلمانات هذه تسعى كما .مدارسهم

 في ويشتركوا واألفكار، اآلراء منها معين مستوى على أو المدرسة

 .بناءة ومناقشات أحاديث



  األمور أولياء جمالض

 لتقدٌم استشارٌة هٌئة بالمدرسة األمور أولٌاء مجلس ٌعد

 داخل األمور أولٌاء رأى ٌمثل الغالب فً وهو ،النصح

 المجاالت فً اإلطالق على تؤثٌر له لٌس أنه إال المدرسة،

 أو إعداد فً التدخل األمور ألولٌاء ٌمكن ال حٌث التربوٌة،

 .وغٌرها ..... األداء مستوى أو الدروس محتوى تغٌٌر

 األنشطة كافة فً بالمشاركة األمور أولٌاء مجلس وٌهتم

 والمهرجانات االحتفاالت مثل والرٌاضٌة والفنٌة االجتماعٌة

 الشئون فً المجلس تدخل أن إال المدرسة تنظمها التً

 .معدوماا  ٌكون ٌكاد التربوٌة


