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 اقرفي العــمسؤولية اإلدارة عن ضبط نظام االمتحانات العامة 
 ()دراســة مقارنة

 انفال عصام علي: م.م

 (Abstract) 
The Ministry of Education is the administrative body 

responsible for the organization of general examinations and is 

responsible for the duty to maintain the general system of 

examinations for its administrative control authorities. To achieve 

this end, the administration shall use all material and legal means 

as required by laws and regulations. However, this does not 

absolve itself of its legal liability whenever any material or moral 

damage caused to individuals by an error or without error, or may 

result in disruption of public order .The general examinations 

(Baccalaureate examinations) in Iraq are of great importance, 

particularly in the preparatory stage of the sixth Grade. The results 

of the examinations are determined by determining the future 

direction of the student to complete his / her studies in this or that 

college. The system of public examinations suffers from many 

legislative and regulatory problems. The legislative side is unable 

to absorb the requirements of the current stage, in terms of 

providing legal protection for examinations and their results, as 

well as determining the rules of responsibility required in case of 

proven error or failure, whether by the administration or the 

student. Hence the problem of our research, which we will study 

through adopting the comparative analytical approach with the 

Arab Republic of Egypt since it gets closer a little bit to the 

educational system in Iraq and its adoption of the system of general 

examinations, especially within the third grade of the stage of 

comprehensive secondary education and corresponds to the stage 

of the sixth preparatory stage in Iraq. However, this will not 

prevent the reference to other countries if this is required in the 

subject of the research. At the conclusion of this study. 
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مما الشك فيه ان وجود نظام تعليمي رصين في دولة ما منن شنهنه االان ام فني دفن  
عجلنننة الت ننندم والن نننول  وادننن  تلنننك الدولنننة وتة ينننص مت ل ننناة الجنننود  والرصنننانة العلمينننة  

وى الجاننننل التعليمننني وااننننادز  الر نننا م االمنننر النننلز يانننتلمم االتتمنننام والتر ينننم علننن  مانننت
ال انونينة المتينننة فعننا عننن اعتمناد االانن  التر ويننة واال اديميننة التني تم نن  جننوتر النظننام 
التعليمننيو وتةظنن  االمتةاننناة العامننة فنني العننراص للمراةنن  المنت يننة  هتميننة   يننر  ل ون ننا 

ا تةدينند الوج ننة الم  لننة تم نن  ن  ننة ان نناص لمرةلننة انت اليننة درااننية اعلنن   ويتودنن  علي نن
لل الننل فنني المرةلنننة االعداديننة  لنننلا فننهن تننوفير الةماينننة الاممننة ل نننا ياننتلمم  صوصنننية 

وان  انننة م نن  تننلز الةمايننة ال انونيننة    يننر  فنني ظنن  اةا ت ننا  منظومننة دانونيننة رصننينة 
ر ينة ي تعي توافرتا  النا ة النظمنة االمتةانناة فني  افنة المراةن  اال نرىو وتعند ومار  الت

تي الج ة االدارية المعنية  تنظيم شنوون االمتةانناة العامنة والت ي نة ل نا  وتني المانوولة 
عن واجل المةافظة عل  النظام العام لامتةاناة  منا ل نا منن انل اة العن   ا,دارز  
ول نننا منننن اجننن  تة ينننص تنننلز الفاينننة اانننت دام  افنننة الوانننا   المادينننة وال انونينننة  ةانننل منننا 

ن واألنظمننة   ينند ان ال ننو   ننللك يالتننرل ان ال ي لنني ماننووليت ا ال انونيننة ت تعننيه ال ننواني
واال نننار المترت نننة علي نننا متننن  منننا نشنننه عنننن تلنننك األعمنننا   عنننرار مادينننة او معنوينننة يلةنننص 

يعننني  ننهز ةننا  مننن االةننوا  ت يينند   نناالفراد نتيجننة   ننه من ننا او مننن دون   ننه  وتننلا ال
مود نشا  ا وا تعادتنا عنن موا  نة الت نور واال ندا  االدار  ال  الةد اللز يودز لعردلة وج

واال ت ننار  شننية الودننو  فنني ن ننناص الماننوولية الموج ننة للتعننويلو ان تنظننيم االمتةانننناة 
العامة في العراص ي عن  الة نام دنوانين ومار  التر ينة واالنظمنة والتعليمناة المرت  نة   نا  

   م تعنن  تننلز ال ننوانين ماننت نا  وةتنن  ممننن لنني    عينند  انننة االعمننا  وال ننراراة الصننادر 
( مننن 011مننن ال عننن في ننا امننام المةننا م ال عننا ية  وةيننال انننه ااننتنادا الة ننام المنناد   

( التنني ا نندة علننن  انننه صيةظننر الننن  فنني ال ننوانين علننن  5112الداننتور العرادنني لعننام  
( 3تةصين از عم  او درار ادارز من ال عننص  ومن  صندور دنانون التعندي  االو  ردنم  

( ل ننانون الفننان النصننو  ال انونيننة التنني تمننن  المةننا م مننن اننما  النندعاوز 5102انننة  ل
( من ال انون المنل ور والتني  اننة دند 3(  الفية  موج ه الماد   5112( لانة  01ردم  
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وتلا يعني ان انلوك ال رينص ال عنا ي لل عنن   (0 اات نة دوانين ومار  التر ية من اة امه
  ال اصننة  االمتةاننناة العامننة اصنن م مم نننا مننن الناةيننة ال انونيننة   اعمننا  ودننراراة االدار 

ااننو   مننا ااننت ر عليننه  ننا مننن التشننري  وال عننان االدارز فنني النندو  اال ننرى نةننو مصننر 
والمفرل العر ني  وتننا ت منن مشن لة ال ةنال التني تتجلن  فني تانلي  العنون علن  اال نار 

المتةانننناة العامنننة وتننني تعننند منننن العنننام النننلز ية نننم مانننوولية االدار  عنننن عننن   نظنننام ا
الدراااة غير مهلوفنة عنمن مندار  ةنال ال نانون االدارز فني العنراص   نالرغم منن اتميت نا 

 و صوصيت ا التي تتام   ا  ما االالناو
اننننا دنند ارتهينننا ان ت ننون درااننة المشنن لة وال ةننال في ننا  صننور   ومننن الجنندير  الننل ر 

ة التنني تة ننم االمتةاننناة العامننة فنني  عننل م ارنننة لا ننا  علنن  تجننارل النننظم ال انونينن
وتنم الدو   و ما يم ننا من االاتالاد  من ا في اصاح وتعدي   عل التشريعاة الو نينة  

مةنا للم ارننة الدترا  نا نوعنا منا منن النظنام التعليمني  دولة  مصر(  شن   اااانيا تيار 
( والاننيما عننمن الصنن  فنني العننراص واعتمادتننا نظننام االمتةاننناة العامننة  ال انويننة العامننة

 ال الال من مرةلة التعليم ال انوز الشام  وتي ت ا   مرةلة الااد  االعدادز فني العنراص 
اال ان تننلا لننن يةننو  مننن االشننار  النن  دو  ا ننرى الا  ننان لننللك م تعنن  عننمن موعننو  

 ال ةال م   االردن والمفرل العر يو
 ورن  مراجعة نظام دانوني: ماوولية  دارية  تعليم م ا(Keywordكلمات مفتاحية )

 المبحث األول
 مفهوم االمتحانات العامة وواجب اإلدارة في المحافظة على نظامها

تاننع  ا,دار  النن  ةمايننة النظننام العننام مننن  ننا  مننا تتمتنن   ننه مننن واننا   العنن   
شننك فيننه ان المةافظننة علنن  نظننام االمتةاننناة العامننة يعنند مننن صننميم  ا,دارز  وممننا ال

                                                 
( 01( من دانون الفان النصو  ال انونية التي تمن  المةا م من اما  الدعاوز ردم  3نصة الماد    (0 

( عل  انه صتات ن  دوانين 5102لانة   (3( والملفا   موجل دانون التعدي  االو  ردم  5112لانة  
وومار  التر ية والعرا ل ودراراة من  التجاوم عل  اراعي الدولة من ومار  التعليم العالي وال ةال العلمي 

 اة ام تلا ال انونصو
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  ألن نا تند   عنمن مندلو  النظنام (5 ا,دار  فني العن   ا,دارز ال نا  واج اة وانل ة
العننام والمةافظننة عليننهو ودنند لت ننة ال ننوانين واألنظمننة الو نيننة اننوان فنني العننراص ام النندو  
الم ارنننة النن  تةدينند ا, ننار ال ننانوني لمماراننة تننلا الواجننل  النانن ة لننادار  و يننان واننا له 

ةة عمن التشريعاة العادية او الالرعينة  وارتهيننا ان وللك  م تع  نصو  دانونية صري
ن نين فنني تننلا الم ةننال الم صننود  االمتةاننناة العامننة ا تنندان  ومننن  ننم الت ننرص نةننو واجننل 
االدار  في ةماية نظام االمتةاناة العامة من ةينال االانا  ال نانوني لنه ووانا له  وعلن  

 -النةو االتي:
 األولالمطلب 

 مفهوم االمتحانات العامة

امنتةن   معنن  ا ت نر   ( لفنة تني  مصندر:examinationتعنر   لمنة االمتةنان  
تعر   لمة االمتةنان و و (3 (يعني فة  وا ت ار ي ع  له ال الل واالمتةان اام لاة 

اص اةا  ان ا: عملينة ت نويم للتةصني  الدرااني لل النل فني مراةن  التعلنيم الم تلالنة   و 
ينتم ت ينيم دندر  ال النل علن  تة ينص االتندا  التعليمينة  انه يم   الوايلة التي من  ال ا 

ال النل فني المدرانة او الجامعنة نتيجنة   ما يم ن من  اله ديا  مندى منا ةصن  علينه
 و (4 عملية التعليم الموج ة  هتدا  معينة

                                                 
يعر  العن   ا,دارز ال نا  ص ن يع ند لانل ة  دارينة معيننة انل ة ات نال  افنة ا,جنراناة   ند  ةماينة  (5 

ي  ننن  منننا يننند   عنننمن مال نننوم النظنننام العنننام فننني نشنننا  وم نننان معنننين  نةنننو انننل ة العننن   ا,دارز فننن
امنا العن   ا,دارز العنام ف نو صمجمنو  الانل اة التني  الم اراة وةماينة اث نار وةر نة المنرور وغيرتناصو

ت نننو  الننن  تي ننناة العننن   االدارز وت يننند ةريننناة االفنننراد  فينننة المةافظنننة علننن  النظنننام العنننام  عناصنننرز 
 والصةة العامة  الا ينة العامة  اثدال العامة(ص الت ليدية وتي  األمن العام 

 و381   0990دوع د الفني  ايوني  ال انون االدارز  دار المعار   االا ندرية   -ينظر:
 و(5108/ 00/6ا ر ميار    ومعجم اللفة العر ية المعاصر   منشور عل  المود  االل تروني  معاجم( (3 

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%
A7%D9%86و 

 و(03/8/5108ا ر ميار    ور المود  االل تروني للمواوعة العر يةينظ (4 
https://www.arab-ency.com/ar 

https://www.arab-ency.com/ar
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علننن  االمتةانننناة التننني دننند ت تنننتم   نننا مرةلنننة منننن النظنننام وي لنننص وصننن   العامنننة( 
لوةند  والعمومينة علن  مانتوى الن اد  انوان منن ةينال عمومينة التعليمي ل ون نا تتصن   ا

االانن لة االمتةانيننة ام مننن ةيننال  عننوع ا ل واعنند دانونيننة تنظيميننة موةنند   مننا فنني للننك 
ال واعد ال اصة  اعما  الالة  والتصةيم والتدديص  فعا عن ان المشنار ة في نا ي نون 

اال اديمينة التني يعتمندتا النظنام  لال ة معينة من االفراد اللين ي ععون للعوا   والشرو 
التعليمننني ال نننا م فننني تنننلز الدولنننة او تلنننك  وتننني منننن ةينننال ج ت نننا التنظيمينننة ت تلننن  عنننن 
االمتةانننناة المدرانننية االعتيادينننة  ةينننال يتنننول  تنظنننيم اال ينننر  عننناد  منننن د ننن  المدرانننة 
  ة ومينة ام  اصننة(  فنني الودننة النلز تنننظم فيننه االمتةاننناة العامنة مننن د نن  ج ننة  ننار 
المدراننة و اشننرا  تيننه  او موااننة عامننة  الننومار  او ال يننه  الماننوولة عننن د ننا  التر يننة 
والتعلنننيم(و وت ايننننة تاننننمية االمتةانننناة العامننننة  نننين الننندو   ننننا تا  االنظمنننة التعليميننننة 

   ينمنننا دننند يانننمي ا اال نننرون (2 المعتمننند   فنننال عل ي لنننص علي نننا امتةانننناة  ال  الورينننا(
او الراننمية او  الوماريننة(  فعننا عننن ان وجننود االمتةاننناة العامننة   االمتةاننناة الو نيننة

ويم نن ان ن نين للنك علن   عمن مراة  النظام التعليمي دد ي تصر عل  مرةلة او ا  رو
 -النةو االتي:

 ولالفرع األ
 االمتحانات العامة في العراق

التني تجري ننا ا لنص المشننر  العرادني تاننمية  االمتةانناة العامننة(  النان ة لامتةاننناة 
  ويعتمنند (6 ومار  التر يننة فنني المراةنن  المنت يننة للدراانناة اال تدا يننة والمتوانن ة واالعداديننة

واننة  ( از  معنند  اننة انننواة لمرةلننة التعلننيم اال تنندا ي 3-3-6العننراص نظننام التعلننيم  

                                                 
وتي اام ش اد  يتم منة ا عند الت ر  من   (baccalauréat)تي  لمة من اص  فرناي  (   الوريا  (2 

شرة تلز التامية في  عل الدو  العر ية ودو  المفرل العر ي  وتي مرةلة التعليم ال انوز  ودد انت
المصدر/ المود  الرامي ل امو  ري  يراو  اللفة الالرنايةو ا ر  تعاد  الش اد  ال انوية المعروفةو

 و (03/6/5108ميار   
http://dictionary.reverso.net/french-english/baccalaur%C3%A9atو 

 (و0981( لانة  08ظام االمتةاناة العامة في العراص ردم  ( من ن0الماد    (6 
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انننننواة لمرةلننننة التعلننننيم ال ننننانوز التنننني تت ننننون مننننن ماننننتويين تمننننا المتوانننن ة واالعداديننننة 
 و (1  اال انواة ل   من ماو معد  

 الفرع الثاني
 االمتحانات العامة في بعض الدول

ت تلننن   عنننل الننندو  العر ينننة فيمنننا  ين نننا فننني وصننن  امتةانننناة المراةننن  المنت ينننة 
ومننن الماةننظ ان ال ةننال فنني درااننة انظمننة االمتةاننناة   ننا تا  النظننام التعليمنني في ننا 

ع دا  ا ل ت اين االنظمنة التعليمينة المعتمند  العامة لم تل  الدو  دد ي ون امرا وااعا وم
ويت نون    فالي مصر يعتمد نظام التعليم االاااي االلمامني النلز مدتنه تانعة اننواة في ا

منننن منننرةلتين تمنننا اال تدا ينننة ومننند  الدراانننة في نننا انننتة اننننواة  واالعدادينننة ومننندت ا  ننناال 
  دراانننة تصننن  الننن   ننناال اننننواة   نننم تلي نننا مرةلنننة التعلنننيم ال نننانوز  العنننام والالنننني(  مننند

و واات دم المشر  تامية امتةاناة ال انوية العامنة  النان ة للمرةلنة المنت ينة منن (8 انواة
   و(9 نظام التعليم ال انوز العام

  لننم ي تلنن  النظننام التعليمنني   يننرا عننن نظيننرز المصننرز  ال اعتمنند نظننام األردنوفنني 
مرةلننننة التعلننننيم ال ننننانوز  الشننننام  التعلننننيم االااانننني الننننلز مدتننننه عشننننر  انننننواة  وتلي ننننا 

                                                 
(و وتتجه ومار  التر ية العرادية ال  5100( لانة  55( من دانون ومار  التر ية العرادي ردم  8الماد    (1 

( واللز اليما  ديد 4-4-4( ال   3-3-6اعتماد مشرو  تفير النظام التعليمي في العراص من  
وجع   ا المشرو  يتعمن: تفيير عدد الانواة المت عة في النظام التعليمي الةالي الدرااة  ومل   تل

المراة  الدرااية  افة مت ونة من ار   انواة وت ون مومعة  التااوز عل  اال تدا ية والمتوا ة 
ة واالعداديةو ومن  ين المميماة التي يتمت    ا تلا المشرو  تو الفان االمتةاناة العامة من المرةل

 و(00/6/5108ا ر ميار    ينظر مود  ومار  التر ية العرادية / اال تدا يةو
http://www.moedu.gov.iq/index.php?name=News&countpage=66&currenpage=1&

new_topic=0 
 (و0980( لانة  039( من دانون التر ية والتعليم المصرز ردم  4الماد    (8 
 (و0980( لانة  039ر ية والتعليم المصرز ردم  ( من دانون الت36-58الماد    (9 

(و وةيال يتم ع د امتةان عل  دورين 5104( لانة  211( من درار ومار  التر ية والتعليم ردم  0الماد   
في ن اية مرةلة التعليم االاااي عل  مانتوى المةافظنة  يمننم فينه النناجم شن اد  اتمامنه مرةلنة التعلنيم 

تةان   رار من ومينر التعلنيم المصنرز  عند مواف نة المجلن  االعلن  للتعلنيم د ن  االاااي  وينظم تلا االم
 (و0980لانة   (039( من دانون التر ية والتعليم ردم  08الجامعيو تنظر الماد   
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و وتجنرز ومار  التر ينة والتعلنيم  امتةانناة عامنة( فني مرةلننة (01 ومندت ا اننتان والت  ي ني(
 و(00 التعليم ال انوز الشام   وتمنم لل الل في ا ش اد  درااة ال انوية العامة

امننننا فنننني ل نننننان  ياةننننظ ان نظام ننننا التعليمنننني يت ننننون مننننن مننننرةلتين تمننننا المرةلننننة 
ااانننية والتننني اعتمننند في نننا مصننن لم التعلنننيم االاااننني ومننندت ا  تانننعة اننننواة( وتعنننم اال

المنننرةلتين اال تدا ينننة والمتواننن ة  ال يننننا  ال النننل  عننند ادانز لامتةانننناة العامنننة شننن اد  
المتوا ة الرامية  ومن  م تهتي االمتةاناة العامة في مرةلة التعليم ال انوز التني مندت ا 

تا ال الننل علنن  شنن اد  ال انويننة الراننمية  ودنند ااننت دم المشننر   نناال انننواة ليةصنن   عنند
الل ننناني وصننالاالمتةاناة  الراننمية( علنن  االمتةاننناة التنني تنالننلتا او تشننر  علي ننا دا ننر  

 و(05 لتر ية والتعليم العالي في ل نانالعامة للتر ية في ومار  المديرية ااألمتةاناة في 
لنظنننام التعليمننني لمعظنننم الننندو  العر يننننة وتتجلننن  اتمينننة االمتةانننناة العامنننة عنننمن ا

واالجن ينننة  فننني  ون نننا تم ننن  م ياانننا ووانننيلة للتعنننر  علننن  المانننتوى التةصنننيلي الدرااننني 
والمعرفي لل الل  ا  انواة الدرااة  وتي تتيم  للك ام انية االعتمناد علن  منا ية  نه 

ةلنة الاة نة عننمن منن نتنا ل للتنناف  والمالاعننلة  نين ادراننه و مننا يوتلنه االنت نا  النن  المر 
مراة  نظام التعليم والانيما التعلنيم الجنامعي  فعنا عنن ان نا ادا  لت نويم ادان الموااناة 
التر وية والتعليمية من  ا  ما يتم تة ي ه من نانل النجناح ومندى التمام نا  النظنام العنام 

 ل لا النو  من االمتةاناةو 
 المطلب الثاني

 المحافظة على نظام االمتحانات العامة االساس القانوني لواجب االدارة في

فنني ةمايننة نظننام االمتةاننناة العامننة  ا,دار اننا  ال ننانوني لواجننل ن ن ننين األ يم ننن 
والم ارنة  ون صد تننا ال نانون  معنناز الواان   الو نيةمن  ا  ما تعمنته دواعد ال وانين 

 م تعليماةواللز يعم  افة ال واعد ال انونية اوان ا انة دانونا ام انظمة ا
 

 الفرع االول

                                                 
 ( وتعدياتهو0994( لانة  3( من دانون التر ية والتعليم االردني ردم  1الماد    (01 
 ( وتعدياته0994( لانة  3ر ية والتعليم االردني ردم  ( من دانون الت59الماد    (00 
(  وال نننننا   نظنننننام األمتةانننننناة  لرانننننمية 5110فننننني   )2691ردنننننم   ( منننننن المرانننننوم0تنظنننننر المننننناد    (05 

 ا ة وال انوية العامة في ل نانو للش ادتين المتو 
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 القوانين

( تو ال نانون المننظم لواج ناة وم نام 5100( لانة  55يعد دانون ومار  التر ية ردم  
ومار  التر يننة فنني العننراص وتنني الج ننة االداريننة المعنيننة  تنظننيم وادار   نن  مننا يتعلننص  ننالتعليم 

 ا ومير التر ية او منن و عمن ا االمتةاناة العامة  وتي تتمت   الش صية المعنوية ويم ل
  وتناو  ال نانون اتندا  النومار  وواج ات نا والوانا   التني تنالنلتا لفنرل تة ي  نا (03 ي وله

يتعلننص  مراةنن  التعلننيم وانواعننه  فعننا عننن ال ي نن  التنظيمنني للننومار  وتشنن يات ا و نن  مننا
انون الغينننا وال ي نناة التعليميننة والمنننناتل والت ننويم واالمتةاننناة وغيرتنننا  ودنند جننان تنننلا ال نن

(  انن ل التفييننراة التنني  ننر ة علنن  النظننام 0998( لانننة  34ل ننانون ومار  التر يننة ردننم  
يتعلص  ااتةداال مندار  ت الن  التعلنيم  (  والايما ما5113التعليمي في العراص  عد عام  

و وفيمنا يتعلنص (04 (5112تعنمنته  ننود دانتور    اللفتين العر ية وال ردية اانتنادا الن  منا
ية المت عة لتنظيم االمتةاناة العامة  وواج اة االدار    نلا الشنهن لنم يتعنمن ال نانون  اثل

المنننل ور انننوى مننناد  واةننند  جعلنننة تنظنننيم االمتةانننناة العامنننة وتةديننند مواعيننندتا وااننن  
عنن   ا ونتا ج ننا و نن  مننا يتعلننص   ننا يننتم مننن  ننا  تعليمنناة تصنندرتا ومار  التر يننة ل ننلا 

العامنة للت نويم واالمتةانناة اةندى تشن ياة ومار  التر ينة التني   وتعد المديرية (02 الفرل
 و(06 تعن      ما يتعلص  شوون الت ويم والمناتل الدرااية واالمتةاناة

                                                 
 (و5100( لانة  55( من دانون ومار  التر ية العرادية ردم  0الماد    (03 
 (و5100( لانة  55تنظر االا ال الموج ة ل انون ومار  التر ية العرادية ردم   (04 
 (و5100( لانة  55( من دانون ومار  التر ية العرادي ردم  09الماد    (02 
ولننو ا لعنننا علنن  دننوانين التر يننة والتعلننيم فنني  عننل النندو  لوجنندنا ان ننا تعتمنند وجننود  مجلنن  اعلنن  للتر يننة  (06 

عنننمن ال ي نن  التنظيمننني فنني ومار  التر ينننة  فننني االردن منن ا يعنننم ج ننام ومار  التر ينننة والتعلنننيم والتعلننيم( 
مجلانننا اعلننن  للتر ينننة والتعلنننيم  ر اانننة النننومير وععنننوية  مانينننة عشنننر ععنننوا  يم لنننون م تلننن  الالعاليننناة 

 لننة للتجدينند االجتماعيننة ويعينننون   ننرار مننن مجلنن  الننومران  نننان  علنن  تناننيل الننومير لمنند   ر نن  انننواة دا
عل   ن ي ون األمين العام والمدير العام للمناتل في الومار  من  ين م  ويتول  ال يام  م ام عد  من  ين ا 
اال ا  عل  نتا ل االمتةاناة العامة  ةيال يلنمم ومينر التر ينة  عنرل النتنا ل علن  المجلن و ينل ر ان 

( منن 53/54/59ل نانوز الشنام و تنظنر المنواد  االمتةاناة العامة في االردن ت نون فني منناتل التعلنيم ا
 ( المعد و0994( لانة  3  دانون التر ية والتعليم االردني ردم
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يتعلنننص  نننالتعليم د ننن   فننني مصنننر توجننند ج نننة ادارينننة ت نننت   نننادار  وتنظنننيم  ننن  منننا
التر يننة والتعلنننيم(  الجننامعي  المنندار ( والتعلنننيم الجننامعي  ال لينناة( وي لنننص علي ننا  ومار  

( ال واعنند المنظمننة لواجننل االدار  فننني 0980( لاننننة  039ويتعننمن دننانون التعلننيم ردننم  
ةيننال يتننول  وميننر التعلننيم  عنند تنظنيم االمتةاننناة العامننة فنني مرةلننة التعلننيم ال ننانوز العننام  

م موافننص المجلنن  االعلنن  للتعلننيم تنظننيم المننواد الدرااننية و    ننا واالمتةاننناة فنني التعلنني
ويةننندد وميننر التر ينننة  (01 ال ننانوز العنننام  وللننك  موجنننل دننراراة تصننندر عنننه ل نننلا الفننرل

المنواد التن  يجنرز في نا االمتةنان  وال  ن   -والتعليم و عد موافص المجل  االعلن  للتعلنيم
والنمنننال  الدراانننية  وتنظنننيم االمتةانننناة  و معاوننننة العديننند منننن المرا نننم  عنننمن ا المر نننم 

 و(08 والت ويم التر وزال ومي لامتةاناة 
 الفرع الثاني

 االنظمة والتعليمات

تم   االنظمة والتعليماة التي تصدر عن الانل ة التناليلينة المصندر ال نانوني ال ناني 
النننلز يةننندد واج ننناة االدار  فننني تنظنننيم االمتةانننناة العامنننة  وي صننند  األنظمنننة تننني تلنننك 

واعند عامنة موعنوعية مجنرد  ال راراة التني ت نت  الانل ة التناليلينة  وعنع ا وتتعنمن د
تاننرز علنن  عنندد غيننر مةنندد مننن االفننراد متنن  مننا تننوافرة فنني م الصننالاة او الشننرو  او 

وتي تم   دراراة ادارية من الناةية الش لية ل ون ا تصندر عنن   (09 الةاالة المةدد  ل ا

                                                                                                                       

نشنه مجلن   علن  للتعلنيم د ن  الجنامعي  ر اانة ومينر التعلنيم يتنول  الت  ني  و للك الةنا  فني مصنر ةينال  ي
( لاننننة 039م المصنننرز ردنننم  ( منننن دنننانون التعلننني5ل نننلا التعلنننيم ورانننم    نننه و رامجنننهو تنظنننر المننناد   

( وتعدياتهو ولع  المشر  العرادني اانتفن  عنن تشن ي  م ن  تنلز المجنال  لوجنود تي نة ر ز فني 0980 
( 9   ومار  و عمن ا ومار  التر ية  وةيال تنا    لز ال يه  عد  م ام ن  علي ا دانون تيه  الر ز ردنم  

 (و5101لانة  
 ( وتعدياتهو0980( لانة  039المصرز ردم  ( من دانون التعليم 51الماد    (01 
 ( وتعدياتهو0980( لانة  039( من دانون التعليم المصرز ردم  58الماد    (08 
م ادئ واة ام ال انون  دوم دز يااين الاامي  -دوعصام ع د الوتال ال رمنجي –دوعلي مةمد  دير (09 

دومص ال  ا و ميد ف مي  ال عان  و وايعا432   5100 االدارز  م  عة الان ورز   فداد 
وت تل  التامياة التي  و512   0919 االا ندرية    منشه  المعار  4االدارز ومجل  الدولة   
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االدار   ينمننا مننن الناةيننة الموعننوعية تنني تم نن  تشننريعاة فرعيننة نظننرا لمننا تتعننمنه مننن 
و امنا التعليمناة ف ني (51 عد عامنة مجنرد   ويشنتر  في نا عندم م الالت نا الة نام ال نانوندوا

ال ننراراة التنظيميننة التنني تصنندرتا االدار  وتتعننمن ايعننا دواعنند عامننة موعننوعية ت ا ننل 
عندد غيننر مةنندد مننن االفننراد  لمننا تننوافرة فنني م شننرو  وةنناالة معينننة  وتنني تننهتي ت  ي ننا 

ت ننون فنني مر ننم ادننن  مننن االنظمننة ومننن  ننم فننان لنني  ل ننا الة ننام ال ننانون او النظننام  و 
 م الالة اال ير  او م الالة ال انونو

فنني العننراص اةنند االنظمننة  (0981( لانننة  08ويعنند نظننام االمتةاننناة العامننة ردننم  
الر ياننننية التنننني تاننننتند علي ننننا االدار  فنننني ادان واجننننل المةافظننننة علنننن  نظننننام االمتةاننننناة 

 يننة  م تعنناز  نناجران االمتةاننناة العامننة للدراانناة اال تدا يننة العامننة  ةيننال تلننمم ومار  التر 
  ويتنننول  ومينننر التر ينننة م منننة تشننن ي  لجننننة (50 والمتواننن ة واالعدادينننة  الروع نننا الم تلالنننة

علننن  ان ينننتم ا تينننار  تانننم   اللجننننة الدا منننة لامتةانننناة العامنننة(  ر اانننة و يننن  النننومار  
و (55 والموعننوعية وال  ننر  فنني التعلننيماععننا  ا مننن  ننين مننن يشنن د لننه  ننالةر  والنماتننة 

 (  تالصننني  للمنننديرياة العامنننة0915( لاننننة  03وجنننانة اة نننام نظنننام ومار  التر ينننة ردنننم  
التا عننة للننومار  مننن ةيننال تشنن يل ا وتنظيم ننا والواج نناة المنو ننة   ننا  ومننن  ين ننا المديريننة 

ص داننننم وي نننن  علنننن  عننننات العامننننة للت  نننني  واالمتةاننننناة التنننني تتننننهل  مننننن عنننند  اداننننام 
االمتةاننناة م ننام وعنن  ال واعنند والتعليمنناة ال اصننة  اننير االمتةاننناة العامننة والمدراننية 
دارت نننا وةالنننظ النتنننا ل ومتا عنننة  ومواعيننندتا وات نننال االجنننراناة الاممنننة لتنننوفير تج يمات نننا وائ

 مننننا تتننننول  اجننننران  ال عننننايا الالنيننننة والتة ي يننننة ال اصننننة   ننننا وف ننننا ل نظمننننة والتعليمنننناة 
و ويعنند (53  ننويم نتننا ل االمتةاننناة ووعنن  ت ننارير انننوية عننن اننيرتا ونتا ج نناالدراانناة لت

                                                                                                                       

ا ل  ا الال ه الم ارن عل  تلا النو  من ال راراة ةيال ي لص ال عل علي ا وص   ال ةة( او  نظام(  
   تلا النو  من ال راراةوود ل المشر  العرادي عل  اات دام تامية  النظام( عل

 و51   0988  يروة  الدار الجامعية  دو ماجد راغل الةلو  ال عان االدارز  درااة م ارنة(  (51 
 (و0981( لانة  08( من نظام االمتةاناة العامة في العراص ردم  0الماد    (50 
 (و0981( لانة  08  /اوال و انيا( من نظام االمتةاناة العامة في العراص ردم3الماد    (55 
( 5016( والمنشور في الودا   العرادية  العدد  0915( لانة  03( من نظام ومار  التر ية ردم  8الماد    (53 

 (و0913لانة  
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ومينننر التر ينننة تنننو المانننوو  عنننن اياانننة النننومار  واالشنننرا  علننن  تنالينننل ال نننوانين واالنظمنننة 
وال    التر وية في ا  يل ر ان تناك مجموعة من التعليماة ال اصة  االمتةاناة والتني 

المتةاناة العامة وادار  المرا م االمتةانينة فعنا عنن تناولة العوا   ال اصة  مراد ي ا
 و(54 عم  لجان الالة  والتدديص وغيرتا

( والمعند  5104( لاننة  211وفي مصر  ف د نظم دنرار ومار  التر ينة والتعلنيم ردنم  
( االة ننننننام ال اصننننننة  تنظننننننيم اةننننننوا  الفننننننان 5106( لانننننننة  00 ننننننال رار الننننننومارز ردننننننم  

 وجنننه عنننام  عنننمن ا امتةانننناة ال انوينننة العامنننة   منننا نظمنننة  االمتةانننناة والةرمنننان من نننا
( وال ننا  5102( لانننة  010نصننو  دننرار ر ااننة الجم وريننة الصننادر  ال ننانون ردننم  

يتعلص  مواج ة ظناتر  الفن    م افةة اعما  اال ا   نظام االمتةاناة وتعدياته    ما
ةننن  التعليمينننة الم تلالنننة فننني وتانننريل االاننن لة االمتةانينننة فننني االمتةانننناة ال اصنننة  المرا

مصننر  وةانننا فعنن  المشننر  المصننرز فنني تننلا االتجنناز ةيننال اصنن م تننناك دننانون  ننا  
يتصدى ل افة االعما  التي ت    النظام العامنة لامتةانناة و عنمن ا امتةانناة ال انوينة 
العامة عل  ا ر ةناالة انتشنار مظناتر الفن  االل ترونني وظناتر  تانريل االان لة االمنر 

ي تعنني وجننود تنند   تشننريعي لم افةننة م نن  تننلز الظننواتر ال  يننر  المانني ة للنظننام الننلز 
   وانتعر  عل  اتم ما تعمنه ال رار في موع  الةص من تلا ال ةالو(52 العام

 المطلب الثالث
 وسائل االدارة في ضبط نظام االمتحانات العامة

  النظنننام العنننام تلجنننه االدار  الننن  اانننت دام وانننا   العننن   االدارز فننني المةافظنننة علننن
 وصننال ا اةنند امتينناماة الاننل ة العامننة التنني تت ننلتا  ارادت ننا المنالننرد  متنن  مننا تعننرل النن  
  ننر او ت دينند مننا   مننا ان لننادار  ل ننا اننل ة ت ديريننة وااننعة في ننا ف نند ت ننون تلننك الواننا   

                                                 
 (و 0915( لانة  03( من نظام ومار  التر ية ردم  0الماد    (54 

 ر عنننن ومار  التر ينننة العرادينننة ينظنننر الننندلي  ال نننا   انظمنننة وتعليمننناة االمتةانننناة والشننن اداة والصننناد
 و5106 المديرية العامة للت ويم واالمتةاناة 

( لاننننة 31ودننند عننند  تنننلا ال نننانون  موجنننل دنننرار ر اانننة الجم ورينننة فننني مصنننر الصنننادر  ال نننانون ردنننم   (52 
 ( و5101 
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 صنننالة تننندا ير ودا ينننة تت نننل لفنننرل مواج نننة   نننر او ت ديننند مةتمننن  للنظنننام العنننامو وت انننم 
 الع   االدارز ال  واا   دانونية وواا   مادية يم ن ايجامتا عل  النةو االتي: واا  

 الفرع االول
 الوسائل القانونية

ت ننوم االدار   م اشننر  ا تصاصنن ا فنني المةافظننة علنن  نظننام االمتةاننناة العامننة مننن 
ينننة  نننا  الوانننا   ال انونينننة للعننن   االدارز  وتتم ننن   مجموعنننة ال نننراراة االدارينننة التنظيم

 انظمننة او لننوا م العنن   االدارز( وال ننراراة االداريننة الالرديننة  والتنني تتعننمن ديننودا ين فنني 
 االلتمام   ا نةو التر ي  والةظر وتنظيم النشا و

وتصدر ومار  التر ينة العديند منن ال نراراة العن  ية التني تانت د  تنظنيم االمتةانناة 
لنن  ت يينند نشننا  االفننراد   نند  العامننة  وتنني تم نن  مجموعننة دواعنند عامننة مجننرد  تعمنن  ع

  ونجد من  ين ا التعليمناة التني تصندر  شنهن (56 المةافظة عل  النظام العام لامتةاناة
  او تلنننك ال نننراراة ال اصنننة (51 الانننماح لل ل نننة  المشنننار ة فننني تهدينننة االمتةانننناة العامنننة

شننننهن  تةدينننند امننننا ن تهديننننة تننننلز االمتةاننننناة   مننننا تننننو الةننننا  فنننني دننننرار ومار  التر يننننة  
ت صي  المدار  لل ال اة االناال والجامعناة لل ل نة النل ور(  وال نراراة ال اصنة   لينة 
تهدية االمتةان وموعدز وغيرتا من ال راراة والتعليماة التني تعنع ا االدار  وتني تتعنمن 
دواعنند عامننة موعننوعية مجننرد  تنند   عننمن اننل ة االدار  فنني عنن   االمتةاننناة العامننة 

العنام  امنا ال نراراة االدارينة الالردينة ف ني ع نار  عنن اوامنر وننواتي للمةافظة علن  النظنام 
فردية ت   فردا معينا او مجموعة افراد معينين  لوات م تصدر عن االدار    ند  ةماينة 

 و(58 النظام العام
 الفرع الثاني

                                                 
 و54   5114   موااة المعار   االا ندرية 5م ادئ ال انون االدارز    دوعدنان عمرو  (56 
( والتي نصة عل  شرو  االشتراك 0981( لانة  08( من نظام االمتةاناة العامة ردم  89 المواد   (15 

 في االمتةاناة العامةو
دوماتر ا و العينين  دعوى االلفان امام  تنظر تعاري  انظمة الع   االدارز التي ل رتا  ا من: (58 

و وايعا دوواام 84   0998ل نان    يروة منشوراة دار صادر   ال تال ال اني  ال عان االدارز 
 و99   5113 ص ار العاني  اال تصا  التشريعي لادار  في الظرو  العادية  دار المينان   فداد 
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 الوسائل المادية والبشرية

ي تنظننيم االمتةاننناة تلجننه االدار  النن  ااننت دام الواننا   الماديننة والواننا   ال شننرية فنن
العامننننة  ويعننننن   الواننننا   الماديننننة جمينننن  االدواة واالم انينننناة المتاةننننة لننننادار    نننند  
مماراننننة اننننل ت ا وتة يننننص اغننننرال العنننن   االدارز  وتاننننت دم االدار  العدينننند مننننن تننننلز 
الواننا   نةننو اج ننم  التشننوي  لمننن  الفنن   واج ننم  ال شنن  عننن الفنن    نناميراة مراد ننة 

االدواة الاممننة الدان االمتةننان العننام نةننو النندفاتر االمتةانيننة الموةنند   ال اعنناة  و ننللك
واينة وانيلة  اال نية االمننة الدان االمتةنان  والم صصة ل لا النو  من االمتةاناة  توفير
 مادية ا رى تم ن االدار  من ادان م ام او

دار  فني تناليننل امنا الوانا   ال شنرية فينراد   نا جمين  االشن ا  النلين تانتند علني م اال
ال ننوانين والتعليمنناة الاممننة لمماراننة النشننا   ويت النن  المنناك التدريانني فنني ومار  التر يننة 
 م ام متا عة ومراد ة اير االمتةاناة  انتظنام دا ن  المرا نم االمتةانينة   منا دند تانتعين 
 االدار   الواننننا   ال شننننرية التا عننننة لمواانننناة اداريننننة غيرتننننا نةننننو الشننننر ة ودننننو  ةمايننننة
المنشاة لتهمين المرا نم االمتةانينة وةمايت نا منن اينة  رودناة  منا فني للنك عمليناة ن ن  

 االا لة االمتةانية وةماية مرا م التصةيم ووالخو
 الفرع الثالث

 التنفيذ المباشر )التنفيذ الجبري(

منننم ال نننانون لنننادار  اننل اة واانننعة فننني ات نننال  افننة االجنننراناة الاممنننة للمةافظنننة 
المتةانناة العامنة فني الظنرو  العادينة  اال اننه  الم ا ن  منة نا فني الةناالة عل  نظنام ا

ا,ات نا ية  ال اة ا رى دد ت ون ا  ر شد   ةال   يعة العرر وال  نر النلز يم نن 
ان يلةص  النظام العام  وللك عن  ريص ما تمل ه من ال ة التنالينل الم اشنر  اللجنون  لن  

  نننا ااننننت دام االدار  لل نننو  الماديننننة والتنالينننل الج ننننرز  ال نننو (  لا تننننوفرة شنننرو  ا  وي صنننند
لل ننننراراة العنننن  ية وانصننننيا  االفننننراد ل ننننا فنننني ةالننننة م ننننالالت م ل رارات ننننا  وتنننني مننننن اتننننم 

و ويعنند التناليننل الم اشننر اجننرانا تلجننا اليننه (59 امتينناماة االدار  وواننا ل ا فنني العنن   االدارز
 -:(31 ي ا الال ه وال عان وتياالدار  في ةاالة مةدد  وشرو ا معينة اات ر عل

                                                 
 و564   5116ال انون االدارز  التنظيم االدارز(  دار ال  افة  عمان   دوتاني علي ال  راوز  (59 
 و59-58دوعدنان عمرو  مصدر اا ص    (31 
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 وجود ن  دانوني صريم يامم لادار   التناليل الم اشرو -0
 يتعمن الوايلة او الجمان المترتل عل  م الالت ماو وجود دانون او نظام ال -5
 ةالة العرور   ز وجود   ر جايم وةا  ي دد النظام العامو -3

تلجنه االدار  الن  التنالينل الج نرز ول ن الاوا  اللز يم ن ان ي ار تننا: تن  يم نن ان 
  وايلة لع   نظام االمتةاناة العامة؟

دنند يةنندال  ننا  اننير االمتةاننناة دا نن  المرا ننم االمتةانيننة  عننل المظنناتر التنني 
 ت    النظام العام   ما تو الةا  في ع    الل متل    الف  وامتناعنه عنن تانليم منا

و انماعاة او اج نم  ال ترونينة م ن  في ةيامته من واا   تم نه من الف   دصاصناة ا
ال نننات  المةمنننو  وغيرتنننا(  فالننني تنننلز الةالنننة تعننن ر االدار  الننن  اانننت دام ال نننو  لتالتيشنننه 
وا راجننه مننن ال اعننة ومصننادر  واننيلة الفنن  التنني لديننه تم ينندا الت ننال االجننراناة ال انونيننة 

عننننو  الننن   ة نننه  ةانننل االةنننوا و وننننل ر علننن  اننن ي  الم نننا  دينننام اةننند ال ل نننة  الننند و  
ال اعنننة االمتةانينننة لتهدينننة االمتةنننان  نننالرغم منننن صننندور دنننرار ادارز انننا ص  ة نننه ي عننني 
 ةرمانننه مننن ادان االمتةننان  فالنني تننلز الةالننة ت ننون االدار  ملممننة  ااننت دام ال ننو  الماديننة 

 لمنعه من الد و  لل اعة وادان االمتةانو
واج ة  ز ةالة شفل او عنن  يل ر ايعا  انه دد ي ون لماما عل  االدار  التد   لم

تةنندال  ننا  اننير االمتةاننناة   مننا تننو الةننا  فنني ظنناتر  اعتنندان ال ل ننة علنن  المنناك 
التدريانني ا نننان مماراننته لعملننه فنني مراد ننة اننير االمتةننان  او ال يننام  التظنناتر والتجم ننر 
دا ننن  المر نننم االمتةننناني   منننا ينننودز الننن  ا نننا  وشنننيك  النظنننام العنننام ي تعننني التننند   

ورز مننن جانننل االدار و ونجنند ان المشننر  العرادنني لننم يت ننرص النن  تننلز الواننيلة صننراةة الالنن
اال انه منم االدار  ال ة التد   الت ال االجراناة ال انونية  ةص ال الل فني ةالنة ديامنه 
 الت ديند او االعتندان علن   ز ععننو منن اععنان المرا ننم االمتةانينة او مرا نم الالةنن   

شنوتد و ةيامتنه   انة  ا  ودة العم  او  ارجه   نللك الا منا و هية وايلة  انة اوان
 و (30 ااح دا   داعة االمتةان  م ما  ان نوعه مجام او غير مجام

                                                 
 (و0981( لانة  08/  انيا( من نظام االمتةاناة العامة في العراص ردم  01الماد    (30 
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امننا فنني مصننر ف نند منننم المشننر  لننادار  اننل ة ااننت دام ال ننو  لعنن   ادواة الجريمننة 
 او المةليننة  التني تاننت دم فنني التننرويل للفن   ايننة واننيلة  انننة  نا  االمتةاننناة العامننة

انننوان  اننننة   ننند  الفننن  او اال نننا   النظنننام العنننام  تم يننندا لصننندور الة نننم ال عنننا ي 
 و(35  مصادرت ا وفرل الع و اة الم رر  دانونا  ةال االةوا 

 المبحث الثاني
 مسؤولية االدارة عن االخالل بنظام االمتحانات العامة

ام  المةافظنة علن  النظنام العنام ل رنا في الم ةال االو   ن من واج اة االدار  االلتم 
لامتةاننناة مننن  ننا  اننل ت ا فنني العنن   االدارز  اال انننه دنند يصنندر مننن االدار  عمننا 
دانونيا او ماديا ويترتل علن  للنك عنررا ي ن    نلا النظنام منن ج نة  فعنا عنن العنرر 
الننلز يم ننن ان يمنن  ة ننوص االفننراد مننن ج ننة  انيننة  اننوان ا ننان تننلا العننرر نتيجننة   ننه 

تننو اال ننر  ن ننا ام دون   ننهو ف ينن  يم ننن تةدينند االاننا  ال ننانوني ل ننلز الماننوولية ومننام
 -ايتم تالصيله ت اعا عمن الم ل ين االتيين: المترتل علي ا؟ تلا ما

 المطلب االول
 اساس مسؤولية االدارة عن االخالل بنظام االمتحانات العامة

الدار  عن اعمال نا غينر التعاددينة اات ر الال ه وال عان االداريان عل  م د  ماوولية ا
التي تصدر من ا  اوان ا انة تلك االعما  تنهتي  صنور  دنراراة ادارينة ام اعمناال مادينةو 
ودنند ادننام ال عننان االدارز الالرنانني نظريتننه الماننت لة فنني تةدينند ال واعنند ال اصننة  ماننوولية 

لمصننلةة ال اصننةو و مننا ية ننص التننوامن  ننين المصننلةة العامننة وا  (33 االدار  عننن اعمال ننا
اال ان ننا دنند  وفنني الودننة الننلز تلننمم فيننه االدار   مماراننة اننل ت ا العنن  ية لنشننا  معننين 

ت ار مانووليت ا ال انونينة متن  منا ا لنة   نلا االلتنمام  او تجناومة الةندود الموعنوعة ل نا 
 م تعن  ال ننانون  ومننن  ننم فننهن م نن  تننلز االعمننا  ت ننون جنندير   ا,لفننان والتعننويل عن ننا 

 ان له م تع   ةينال تانه  االدار  عمنا تان  ه اعمال نا المادينة منن عنرر للفينر   ما الا
 مننا ان ننا تاننه  عمننا تانن  ه درارات ننا االداريننة مننن عننرر وان لننم تتجننه ارادت ننا نةننو اةننداال 

                                                 
 (و5102لانة   (010( من درار ر ااة الجم ورية في مصر ردم  0تنظر الماد    (35 
 و 321   0988 الدار الجامعية  دوماجد راغل الةلو  ال عان االدارز  (33 
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للنننك العنننرر  ممنننا دعنننا الال نننه وال عنننان االدارينننان الننن  اال نننل  م ننند  مانننوولية االدار  عنننن 
ا االدارينننة التنني ت نننوم علننن  ااننا  ال  نننه   ينند ان تنننناك ةننناالة اعمال ننا المادينننة ودرارات نن

اات نا ية ا رى دد تاه  في ا االدار  عنن العنرر النلز تان  ة  نه م ن  تنلز االعمنا  ولنو 
و   نننا ل نننلز  و(34 لنننم ت نننن  ا  نننة  وتننني ت نننوم علننن  اانننا  الم نننا ر او  تةمننن  الت عنننة(

اانا  مانوولية االدار  عنن نظنام  ال واعد العامة فني المانوولية االدارينة يم نن ال ةنال فني
االمتةاناة العامة من  ا  فرعين  ال انتناو  في الالر  االو  منه ال ةال فني مانوولية 
االدار  علنن  ااننا  ال  ننه   ينمننا اننت ون ماننوولية االدار  دون   ننه تنني موعننو  الالننر  

 ال اني منهو
 الفرع االول

 مسؤولية االدارة على اساس الخطأ

اعمال ا التي دند تنودز الن  ا نا  فني نظنام االمتةانناة العامنة متن  تاه  االدار  عن 
مننا تانن  ة  عننرر للفيننر  الن االدار  ت ننون دنند ا لننة  التمامات ننا ال انونيننة فنني ةالننظ النظننام 
العنننام نتيجنننة   نننه من نننا  وان االانننا  لمانننوولية االدار  عنننن ا  ا  نننا  وجنننه عنننام تنننو م ننند  

ن العامة  وتتة ص مانوولية االدار  المترت نة علن  ال  نه المااوا   ين االفراد في تةم  االع ا
 و(32  توافر  اال ار ان وتي ال  ه  والعرر  وعادة الا  ية  ين ال  ه والعرر

 :وال / ركن الخطأأ

يعر  ال  ه علن  اننه م الالنة ألة نام ال نانون تتم ن  فني عمن  منادز او تصنر  دنانوني 
و ولمننا  انننة م نن  تننلز (36  يننام  مننا يوج ننه ال ننانون ايجا يننا   ننان ام اننل يا(  ينشننه عننن عنندم ال

االعمننا  او التصننرفاة تصنندر عننن اشنن ا    يعيننين فننهن ال  ننه يتولنند عننن  ننري  م  ول ننن 
رت  ننننوا العمنننن  ال ننننا   اال  مناانننن ة يتننننوالن االشنننن ا  تننننم فنننني الودننننة نالاننننه مننننوظالين لننننم 

مانوولية االدار  امنا ان  ممارات م لوظا ال م او  ا   ا  وتلا يعني ان ال  نه النلز تترتنل علينه
ي نننون   نننه ش صنننيا يانننه  عننننه الموظننن  النننلز ارت  نننه  او   نننا مرف ينننا تانننه  عننننه االدار   

 ولتل الال  ان ال  عرور  التمييم  ين ال  ه الش صي وال  ه المرف يو
                                                 

 و502   0914 دار الال ر العر ي   0دارز   دومةمود ةلمي  ال عان اال (34 
 و333   5102  دار الان ورز   فداد  0ال عان االدارز    دوواام ص ار العاني  (32 
 و325دو ماجد راغل الةلو  مصدر اا ص    (36 
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 . الخطأ المرفقي:1

يعننر  ال  ننه المرف نني  و المصننلةي علنن   نننه ال  ننه الننلز يناننل  لنن  المرفننص العننام 
ه  وتتننول  الدولننة مننن موامنت ننا تةمنن  عننلن تعننويل األعننرار الناجمننة عنننه ةتنن  لننو نالانن

 ننان مرت ننل الالعنن  الم ننون لل  ننه موظالننا  معينننا  ةيننال يناننل الت صننير او ال  ننه الننلز 
اننوان تم نن  تننلا ال  ننه فنني عمنن  دننانوني او  تانن ل  عننرر للفيننر النن  المرفننص العننام لاتننه 

ةدتا وت ون مةا م ال عان االدارز تني الم تصنة وتتةم  االدار  الماوولية و   (31 مادز
وتتعندد األفعنا  التني يتم نن  في نا ال  نه المرف ني ممنا يجعن  منن الصننعو ة و(38 فني النظنر في نا

 م ان ةصرتا  وم  للنك ف ند لتنل الال  نان الن  ت انيم ال  نه المرف ني  لن   ناال مجموعناة  
 و(39 ولة الالرناي في تلا الشهنوتي تم   ما توص  اليه الت ور التاري ي ل عان مجل  الد

 المرفق للخدمة بشكل سئ أداء)أ(  
تتم   تنلز الصنور    ينام االدار   اعمنا  ايجا ينة تن نوز علن    نه وت ن  منن المرفنص 
ا نننان تهديننة عملننه اننوان  انننة اعمنناال ماديننة ام دانونيننة   ننهن تصنندر االدار  دننرارا ي عنني 

م االمتةانية  ا ل ودو  ةالة تاريل لاان لة  الفان امتةان لجمي  ال ل ة في اةد المرا 
االمتةانية في اةدى ال اعاة د   االمتةان االمر اللز دد يتا ل  عنرر منادز ومعننوز 
ل  ينننر منننن ال ل نننة  ومننن  ان تنننلا االجنننران اةتنننرامز ات لتنننه االدار  لفنننرل الةالننناظ علننن  

ات التنننا تننندا ير النظنننام العنننام  اال اننننه لنننم يةصننن  اال  اننن ل الت صنننير منننن جان  نننا وعننندم 
( دنرار ي عني 5106الةي ة والةلر  فالي مصر اصدرة ومار  التر ينة والتعلنيم فني عنام  

 الفننان االمتةننان ال ننا   منناد   الرياعننياة الت  ي يننة  النندينامي ا( ومنناد  التر يننة الدينيننة( 
وتهجيننن  االمتةانننناة ال ا نننة لاينننام الاة نننة لل انوينننة العامنننة  اننن ل تانننرل االاننن لة علننن  

 ةنندى الموادنن  االل ترونيننة الم تصننة  ننالف  االل تروننني د نن  موعنند االمتةننان  انناعتين ا
وتا ل تلا االمر  اةتجاجاة من جاننل ال ل نة ولوي نم نتيجنة االعنرار التني لة نة   نم 

                                                 
 عمنننان  دار وا ننن  للنشنننر   0  مانننوولية االدار  العامنننة عنننن اعمال نننا العنننار   دوعلننني   نننار شننن ناوز  (31 

 و091   5118
 و302   5104   م ت ة ال انون واالدتصاد  الريال 5  دو الد  لي  الظاتر  ال عان االدارز  (38 
  5112 االا ندرية  دواةمد مةمود جمعة  منامعاة التعويل في مجا  ال انون العام  منشه  المعار   (39 

 و08-09 
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 انن ل الظلننم واالجةننا  الننلز ودنن  علنن  الننلين لننم يلجنناوا النن  تننلز االانن لة الماننر ة وان ننم 
ك  وع رة النومار  ان تنلا ال نرار جنان للةالناظ علن  م ند  ت نافو يةملون االدار  ماوولية لل

الالننر   ننين ال ل ننة  واننيتم ات ننال االجننراناة ال انونيننة  ةننص  نن  مننن انني  ة تور ننه فنني 
عمليننننننة تاننننننريل االانننننن لة فعننننننا عننننننن ماة ننننننة مروجنننننني واصننننننةال صننننننالةاة الفنننننن  

 و(41 االل تروني
اني ل  نننوة ةننناالة غنننن  ودننند تت نننل االدار  دنننرارا  ةجنننل والفنننان نتنننا ل مر نننم امتةننن

تانن ل  عننرر  ةننص ال  يننر مننن ال ل ننة الننلين لننم يشننتر وا فنني  جمنناعي فنني المر ننم  ممننا
الفنن  نتيجننة اننون ادار  االمتةاننناة فنني تننلا المر ننم  ودنند تةنندال  ننا  اننير االمتةاننناة 
 عل اال  ان التي تتعلص  انون تنظنيم المرفنص  نةنو اال  نان الموعنوعية والشن لية فني 

 المتةانية و  اعت او وع  االا لة ا

 )ب( امتناع المرفق عن اداء عمله
تانننه  االدار  عنننندما تت نننل مودالنننا انننل يا تمتنننن  فينننه عنننن تنالينننل واج ات نننا الملممنننة ل نننا 
 م تع  ال انون   ما لو تفاعة االدار  دا ن  المر نم االمتةناني عنن ت  ينص التعليمناة 

عل ال ل ننة  انن ل االتمننا  او االمتةانيننة التنني ت عنني  مننن  د ننو  ال واتنن  المةمولننة لنن 
الت صنننير من نننا  وادى للنننك الننن  اانننت دام ا فننني الفننن  ومنننن  نننم ترتنننل علينننه الفنننان نتنننا ل 
االمتةنننان الم نننرر لجميننن  ال ل نننة فننني للنننك المر نننم  فعنننا عنننن عننندم دينننام االدار   تنننوفير 
 االجننوان وال نندماة الاممننة الدان االمتةننان  دنند يننودز النن  الةنناص العننرر  ال ل ننة وتننه يرز
علننن  وعنننع م دا ننن  ال اعنننة االمتةانينننة و دانتنننم االمتةنننان   ننن  تنننلز االفعنننا  يم نننن ان 

 نصنال ا عمن اال  ان المرف ية لادار  التي ت ار ماووليت ا الت صيرية عن او
ونننل ر فنني تننلا الصنندد  الة ننم الننلز صنندر عننن مة مننة ال عننان االدارز فنني ااننوان 

 (8601  مصنننر  وللنننك فننني الننندعوى ردنننموألو  منننرز فننن  تننناريخ مةنننا م ال عنننان ا,دارز  

                                                 
 ينظر المود  االل تروني لليوم الاا  : (41 

http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%
D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86- 

 و(02/3/5108  ا ر ميار 

http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-
http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-
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وال نننننا    عنننننن  ةنننندز ال ال ننننناة علننننن  نتيجنننننة  ( 30/2/5106ص/جلانننننة   (5  لانننننة
ةينننال دنننررة المة منننة  لفنننان نتيجنننة ال ال نننة التننن   امتةنننان ال انوينننة العامنننة ال اصنننة   نننا 

منن  علنت ا ومار  التر ية والتعليم ف  مادتي  اللفة العر ية  األةينان( ومنا يترتنل علن  للنك 
  ننار   صنن ا نجاة ننا فنن  تننلز المننواد وف ننا  لمننا انت ننة  ليننه ت ننارير ال  ننران  وعلنن  النةننو 
النننوارد  ااننن ال الة نننم والنننمام الج نننة ا,دارينننة  المصنننروفاة  ودعنننة المة منننة فننني نالننن  
الدعوى  ود  تناليل ال رار الال   لومير التر ية والتعلنيم النلز ي عني  االمتننا  عنن تنوفير 

انيننناة الاممنننة لانننامة عملينننة تصنننةيم الننندفاتر االمتةانينننة فننني ال انوينننة الم ومننناة واالم 
لعمليننة التصنةيم  فعننا  العامنة منن تننوفير الع نار المناانن ة للمصنةةين اننوان لادامنة  و

عننن ت ريننر  نند  وواننا    نت ننا  مناانن ة  ووعنن  ةنند ادصنن  لعنندد اوراص االجا ننة التنن  يننتم 
لمة مة فني ةي يناة الة نم  ننه صال يننا  ممنا تصةية ا للمصةم الواةد يوميا   و عافة ا

ت نندم التةنندى  عننندم وجننود اعتمننناداة ماليننة لنننللك فننا يوجنند فننن  مصننر  غلننن  مننن ا نا  نننا 
ول رة المة مة ايعا  ننه ص ننان علن   واجيال ا الجديد  الت  تعتمد علي ا لل نان والت دموووص

 ننننا وال عنننان علننن  منننا ت ننندم ال يجنننوم  نننهى ةنننا  منننن األةنننوا  اصننن نا  دليننن  لظلنننم   نا
ماننت  ل م وماننت     اننرتم فنن  م ا نن  تننوفير ال لينن  مننن الجني نناة  و عننرل ميعنناد المامنن  
,نت نان التصنةيم دون اننند منن ال ننانون  و الوادن  ومننن  نم فانننه اانتنادا  لمننا ت ندم وتهاياننا  
ة عليه ف د  عة  لماما  عل  ومير التر ية والتعليم  موجل تنلا الة نم تج ينم ع نار مناان 

ومو  نننننة ًدمينننننا  ,دامنننننة المصنننننةةين  فننننننادص  و مانننننا ن ال  نننننة(  و نننننللك ع نننننار منااننننن ة 
للتصةيم   ا   اال ما نم وت نون جمين  الع نار انوان للتصنةيم  و ا,دامنة م يالنة ومج نم  

 االعنافة  لني  عنداد وانا   انت نا  جيند  ومناان ة النت نا   ن   افنة اةتياجناة المصنةةي
م ننننار التصننننةيم  و صننننر   نننند  انت ننننا  فعلنننني  واننننيلة المصننننةةين مننننن م ننننار ا,دامننننة ل

و ننللك صننر   نند   دامننة يننومي للمصننةةين ال ي نن  عننن ما ننة جنيننه  ويصننر    مناانن ة
يجنناوم اانن و  واةنند مننن  نجننام التصننةيم   فوريننا   مجننرد انت ننان  عمننا  التصننةيم و مننا ال

 ننا  لمننا ووعنن  ةنند  دصنن  لعنندد  وراص التصننةيم و مننا ال يمينند عننن عشننر   وراص  املننة وف
صال يالنننوة  وانت نننة ةي يننناة الة نننم  اننننهووووصو انت ننن   لينننه ت رينننر ال  نننران فننن  تنننلا الشنننهن

المة منة وتن  تان ر تنلا الة نم النلى يمن  ةينا  وع ن  ولتنن  افنة األانر المصنرية  ن 
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ت يل  ومير التر ية والتعليم  ل  انرعة ات نال ا,جنراناة الالورينة الاممنة لتنالينل تنلا الة نم 
الدور األ وز والرعوز لومارته  ا,عافة  لن   ن الت ناع  عنن تنالينل منا ان رز  للته يد عل 

تننلا الة ننم مننن  جننراناة ايعننم  نن  ا,جننراناة الم الالننة لننه ومننا يترتننل علي ننا  ننال  ان 
وايرتل ل   لز شهن الةص ف  التعويل ومن  نم ف ند  عنة  لمامنا  علينه المانارعة  لن  

التاري ينة وانا  ة دعنا ية عنمن اةننننننننننننننننننن ام ال عنان  و واعت ر تنلا اةند االة نام(40 "تناليلز
 االدارز المصرزو

 تأخر المرفق في اداء عمله)جـ( 
ت نوم ماننوولية ا,دار  فنني تننلز الةالننة  لا مننا   ننة ت ا وتننا فنني  دان ال دمننة  متجنناوم  

الت نا و ان  ومنن شنهن تنلا  للك المد  المع ولة ألدا  ا دون م رر ت عا لانل ت ا الت ديرينة 
يلةننص عننررا   نناال رينو ةيننال ان تننه ر االدار  فنني تاننليم االانن لة االمتةانيننة لل ل ننة فنني 
الموعنند الم ننرر ل نندن االمتةننان دون م ننرر وعنندم تعننويل الودننة االعننافي دنند يننودز النن  

 منا ان تنه ر االدار  فني الت لين   يلةص  ال ل ة نتيجة ته ر المرفص عنن ادان عملنه  عرر
 اة فني المنناتل الدراانية د ن  فتنر  مع ولنة منن ينوم االمتةنان  يترتنل علينه عن اية تصوي

 عررا جايما ين في ان تاه  عنه    ا لل واعد العامة للماووليةو
انن ص فننان تننناك العدينند مننن الت  ي نناة التنني تجانند صننور  اال  ننان  واعننافة النن  مننا

 ر االمتةانيننة  وتننلا منناالمرف يننة لننادار   نةننو اال  ننان فنني اعمننا  تصننةيم وتنندديص النندفات
الجنننلرز فننني  عنننل الننندرجاة ع نننل ت نننديم االعتراعننناة  يظ نننر جلينننا منننن  نننا  التفيينننر

علي ا  فالي العراص نجد ان ال انون نظم الية االعترال عل  نتنا ل االمتةانناة منن  نا  
ات ا  اياداة معينة وتي ت ديم  لل تةريرز ودف  راوم االعتنرال فني  عنل االةينان  

تجينم لل النل اال نا  علن  دفتنرز االمتةناني    النل ر ان االلينة المنل ور  ال ومنن الجندير

                                                 
( 30/2/5106( ص جلاننة  5لانننة   (8601  ل عننان االدارز فنني مصننر فنني النندعوى ردننمدننرار مة مننة ا (40 

 -( المصرية:ONAعل  المود  االل تروني لو الة ان ان   والمنشور
http://onaeg.com/?p=2603731 (51/0/5108 و  



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

211 

وي تالننن   ت نننديم اعتراعنننه علننن  نتيجتنننه لفنننرل التة نننص من نننا و ةانننل ال واعننند ال انونينننة 
 و(45 المت عة  التي تعت ر ان نتا ل االمتةاناة العامة د عية

ال اصنة  نتظلم ال ل نة  اما في مصر  نجد ان ومار  التر ية والتعليم وععة العنوا  
 لنل النتظلم فني  ت نديمعل  نتا ل االمتةاناة ال انوية  والتي تتيم لل الل وولي امرز ف   

المديريننة التعليميننة التننا   ل ننا  مرف  ننا  ننه شنن اد  النندرجاة وصننور  ال  ادننة االمتةانيننة منن  
علمنا ان   يصا  اداد راوم التظلم عن    مناد  يرغنل ال النل فني ت نديم النتظلم  شنهن ا 

عمليننة اال ننا  ت تصننر علنن  صننور  عننو ية مننن دفتننر االمتةننان ولنني  النندفتر االصننلي 
و ةعننور ال الننل نالاننه ةصننرا  وي ننوم  تنندوين ماةظاتننه  شننهن ا   نن  ينندز فنني النمننول  
المعننند لنننللك عنننند اال نننا  علننن  صنننور  الننندفتر  وللنننك لت  ينننة ةننناالة وجنننود  جنننمان منننن 

درجت ننا   و ال  ننا فنني المجمننو  ال لنني للنندرجاة علنن  ا,جا ننة لننم يننتم تصننةي ا او ت نندير 
الفننا  او ال  نننا فننني جمننن  درجنناة  ننن  انننوا  منننن النندا    و عننندم م ا  ت نننا للننندرجاة 
المدونة عل  الفا  ال ارجي للدفتر  ويةص لل الل تدوين  ية ماةظاة   نرى   نا  

المتظلم منن درجات نا  ما ا ص ل رز  لا ما ارتهى  ن ا دد تو ر عل  مجمو  درجاته  الماد  
ويةظننر علنن  ال الننل ن ا ي ننا ااننت دام ال ننات  المةمننو    نننان عمليننة ا, ننا   وال نند  ن 
ي وم ال الل  التواص  والمتا عنة من  لجننة النظنام والمراد نة الم تصنة  نا  الالتنر  الممنينة 

له منن علمنا ان الم لن  النلز ينتم ااتةصنا  التي تةددتا اللجنة لنللك لمعرفنة نتيجنة تظلمنه
 و  (43 ال الل يعاد اليه في ةا    وة صةة التظلم

ويم ن ال عن  نتيجنة النتظلم لندى مة منة ال عنان االدارز للم ال نة  ودن  تنالينل ال نرار 
مننن  ننا  الةصننو  علنن   الصننادر  نناعان النتيجننة ال اصننة  ال الننل او اعنناد  التصننةيم
صننةيم وردننة ا,جا ننة مننن  لن دعننا ي  عنند رفنن  دعننية عاجلننة  مننام مجلنن  الدولننة ,عنناد  ت

جديد  الن اجا ة ال الل ومنةه الدرجنة الم نرر  علي نا تني انل ة ت ديرينة تانت     نا الج نة 

                                                 
 (و0981( لانة  08( من نظام االمتةاناة العامة ردم  00الماد    (45 
( 018المعند  لل نرار النومارز ردنم   (5104( لاننة  593التر ينة والتعلنيم المصنرية ردنم  ينظر دنرار ومار   (43 

(  شننان مراجعننة  رااناة ال ننال المتعننررين منن نتننا ج م فنني امتةنان شنن اد  تمننام درااننة 0996لاننة  
 ال انوية العامة وفي امتةاناة الد لوماة الالنيةو
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ةيننال  ن ردا ننة ال عننان ا,دارز علنن  دننرار  عننان نتيجننة امتةننان ال الننل ال تمتنند و صا,داريننة
ة  اعت نار ال  مدى صةة ا,جا ة في ةد لات ا  و م دار الدرجة الماتة ة علن  تلنك ا,جا ن

 ن تلا الت دير تو من صميم ا تصا  الج ة المنو    ا  مر التصةيم  نا مع نلع علي نا 
من ال عنان ا,دارز  ال  لا شنال عملينة التصنةيم   نه منادز فني رصند  و جمن  الندرجاة 

 و(44  و ترك جمن من ا,جا ة دون  ن يجرى عليه التصةيمص
ل  ننا المرف نني فنني االعمننا  الماديننة والا  انننة الصننور التنني تننم ل رتننا تم نن  صننور  ا

فانننه  مننة   ننه مرف يننا دنند يتعلننص  االعمننا  ال انونيننة ل ننا  ةيننال تاننه  االدار  عننن لننادار   
    ننا المرف نني المتعلننص   ننرار ادارز تانن ل  عننرر للفيننر  فيتم نن  ر ننن ال  ننه فنني تننلز 

 و(42 ل معننناالةالننة  عنندم مشنننروعية ال ننرار  الننلز يالنننتم  ننال ال عننن  نننه  االلفننان والتعننوي
ةيال لتل دعان المة مة ا,دارية العليا في مصر ال   ن صالمام ج نة االدار   نالتعويل 
عن درارات نا االدارينة  ال يتنهت  اال  تنوافر ار نان مان ولية ا,دار  عنن تلنك ال نراراة  وللنك 

ال  ننه  العننرر  وعادننة الانن  ية  ين مننا  ويتة ننص ال  ننه  ننهن  - تة يننص ار ان ننا النن اال:
ن ال ننرار االدارى المترتننل عليننه العننرر غيننر مشننرو   وللننك  ننهن ي ننون مشننو ا   هةنند ي ننو 

و ودنند جعنن  المشننر  المصننرز منننا  الماننوولية االداريننة عننن (46 عيننول ال ننرار ا,دارىوووص
ال راراة االدارية التي تا ل اعرارا للفير  تنو وجنود عينل فني تنلز ال نراراة منن العينول 

( وتننني 0915( لاننننة  41  الدولنننة المصنننرز ردنننم  المنصنننو  علي نننا فننني دنننانون مجلننن
 عيل عدم اال تصا  او عينل فني الشن   او م الالنة ال نوانين او اللنوا م او ال  نه فني 

                                                 
درجننة الم ننرر  علي ننا تنني اننل ة ت ديريننة تاننت     ننا الج ننة م نند  الة ننم  تصننةيم  وراص ال الننل ومنةننه ال (44 

جلاننة   (1ص43لانننة   (0262  ال عننن ردننم  (ةنندود ردا ننة ال عننان ا,دارز فنني تننلا المجننا  -ا,داريننة
 ادارية عليا في مصرو الدا ر  الااداة/ -(م4/1/5114 

 و616دوع د الفني  ايوني  مصدر اا ص    (42 
 -9/2/0995جلاننة ص  (33  لانننة (5551العليننا فنني مصننر فنن  ال عننن ردننم  ة ننم المة مننة ا,داريننة  (46 

 (و0361(     31الانة   مجموعة م ادئ المة مة 
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انتالننة تنلز العيننول فنا ماننوولية  لا مناات  ي  نا او تهويل ننا او اانان  ااننتعما  الانل ة(  فنن
 و(41 عل  االدار  م ما ترتل عل  ال رار من عرر  االفراد

 لخطأ الشخصي:. ا2

ال  ننه الش صنني تننو  نن  فعنن  م ننال  لل ننانون يترتننل عليننه عننررا  ننالفير  ويناننل 
الننن  الموظننن  النننلز ارت  نننه نالانننه  ةينننال ت ننن  المانننوولية علينننه  صنننور  ش صنننية  وي نننون 
 اععا ل واعد ال انون ال ا  وال انون الجنا ي في ةا  ان الالع  المرت نل يم ن  جريمنة 

ه علننن   ننننه ال  نننه النننلز يرت  نننه الموظننن   نننار  ن ننناص جنا ينننة  وعرفنننه الننن عل علننن  انننن
الوظيالة  و تو ال  ه اللز يرت  ه دا   ن اص تنلز الوظيالنة وي نون مشنو ا   انون النينة او 

  ومن للك ف د لتل الال ه وال عان الن  تصنني  الصنور التني (48   در   ير من الجاامة
 -:(49 ي     ا ال  ه الش صي ال   ا ة صور وتي

لنلز ال ينرت    الوظيالنة  و ي نون من  ن  الصنلة   نا   ز  ننه ي ن  منن الموظنن   و ال  نه ا
  عيدا  عن  عما  الوظيالة في ةياته ال اصةو

لو ال  ه الجايم  وتو اللز ي ون عل  ددر معين من الجاامة انوان ا نان    نا مادينا 
 ام دانونياو

الةنننناص االلى  و ال  ننننه العمنننندز   ز ال  ننننه الننننلز يرت  ننننه الموظنننن   اننننون نيننننة   صنننند 
 ننناال رين او تة ينننص مصنننالم ش صنننيةو ودننند تعنننددة المعنننايير التننني اعتمننندتا الال نننه 
وال عان من اج  التمييم  ين ننوعي ال  نه  لمنا ل نلا التميينم منن اتمينة  شنهن ت رينر 

                                                 
ص(  مجموعنننة م نننادئ  5لاننننة   (0262ينظنننر ة نننم المة منننة االدارينننة العلينننا فننني مصنننر  دعنننية ردنننم   (41 

 و0912  المة مة االدارية العليا  الانة ال انية  العدد ال اني 
 و502   5100 الوجيم في ال عان االدارز  دار وا   للنشر  عمان  دومتير ددور   (48 

 و311   0989 دو رممز  ه الشاعر  دعان التعويل  دار الن عة العر ية  ال اتر   وينظر
ال عنننان االدارز  دعنننان التعنننويل و نننرص ال عنننن فننني االة نننام(  مصننندر انننا ص   دو انننليمان ال مننناوز  (49 

  و052-056 
 و318ينظر دو رممز الشاعر  المصدر الاا ص   و 
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و ولت ننة مة مننة ال عننان االدارز فنني مصننر (21 ال واعنند التنني تة ننم ماننوولية االدار 
ين ال  ه الش صي وال  ه المرف ي  ال صند النلز ين نوز ال  ان صالع ر  في التمييم  

علينننه الموظننن   وتنننو ينننودز واج ننناة وظيالتنننه  ف لمنننا دصننند الن اينننة او االعنننرار او 
وفيصنن  التالردنة  ننين  تفلينل مصنلةته اللاتيننة  نان   ننهز ش صنيا يتةمن  تننو نتا جنه 

 ال  ننه الش صنني والمرف نني ي ننون  ال ةننال وران نيننة الموظنن   فننالا  ننان دنند تصننر 
فنانع  لتة يص اةد االتدا  المنو   نا,دار  تة ي  نا والتني تند   فني وظيالت نا االدارينة 

منن األ  نان  ويعت نر يم نن فصنله عن نا    هتا يندمل في اعمنا  الوظيالنة  ةينال ال
المناننننو ة النننن  المرفننننص العننننام وي ننننون   ننننه الموظنننن  تنننننا مرف يننننا  امننننا الا ت ننننين ان 

ن يعم  مدفوعا   عوام  ش صية  و  نان   نهز الموظ  لم يعم  للصالم العام  و  ا
جايما   فهنع   هز في تنلز الةالنة ش صنيا  ويانه  عننه الموظن  النلز ودن  مننه تنلا 

 و(20 ال  ه في ماله ال ا ص
تنننناو  المشنننر  ر نننن ال  نننه الموجنننل لمانننوولية االدار  عنننمن المننناد   وفننني العنننراص 

والتنني نظمننة دواعنند ماننوولية  (0921( لانننة  41/اوال( مننن ال ننانون المنندني ردننم  509 
ةيننال ان ال  نننه الش صنني للموظنن  الننلز يتصنن   وظيالتنننه   (25 االدار  عننن عمنن  الفيننر

 والتني ت نوم  ننان علن  منا العامة ي ون  اععا  ل اعد  ماوولية المت و  عنن اعمنا  تا عنه 
                                                 

ودنند فصنن  الال  ننان معننايير التمييننم  ننين ال  ننه الش صنني والمرف نني الماننتمد  مننن دعننان مجلنن  الدولننة الالرنانني  (21 
واننايرتا ال عننان االدارز فنني العدينند مننن النندو  مننن  ين ننا مصننر واالردنو وتتم نن  تننلز المعننايير  معيننار جاننامة 

    صية  انالصا  ال  ه عن الوظيالة فعا عن معيار الفايةوالنمواة الش ال  ه 
 و039-038   0913   دار المعار   مصر 3ينظر دواعاد الشرداوز  الماوولية االدارية   

مجموعنة الم نادئ ال انونينة التني دررت نا  ( 51/5/0913ة م المة مة االدارينة العلينا فني مصنر  تناريخ   (20 
ل ننرز دومةمنند الالننومان   و5536  ( 0981-0962   ماننة عشننر عامننا المة مننة االداريننة العليننا فنني

   م ت ننننة ال ننننانون واالدتصنننناد 0  ماننننوولية الدولننننة عننننن اعمال ننننا غيننننر المشننننروعة وت  ي ات ننننا االداريننننة 
 و303   5119الريال  

صالة ومة وال لدياة والمواااة اال رى التني ت نوم   دمنة عامنة و ن  شن   يانتعم  اةندى الموااناة  (25 
الا  ننان العننرر ناشنن ا عننن تعنند  الصننناعية او التجاريننة مانن ولون عننن العننرر الننلز يةد ننه ماننت دموتم 

( لانننننة 41/اوال( مننننن ال ننننانون المنننندني العرادنننني ردننننم  509ودنننن  مننننن م ا نننننان ديننننام م   نننندمات مص المنننناد   
 (و 0920 
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منر تمل ه االدار  من ال ة الردا ة واالشنرا  والتوجينه تجناز موظالي نا وانل ة اصندار االوا
  فال  نننه الموعنننوعي والشننن لي فننني وعننن  االاننن لة االمتةانينننة او (23  ة  نننم ومةااننن ت م

االمتةانيننة وتنندوين النندرجاة فنني الاننجاة االمتةانيننة تنني    اعت ننا او تصننةيم النندفاتر
ا  نننننان ش صنننننية تصننننندر عنننننن المنننننوظالين منننننن النننننلين يعملنننننون عنننننمن اللجنننننان الدا منننننة 

ار  االمتةانناة وتنظنيم  ن  يتعلنص   نا  ويتم ن  لامتةاناة العامة اللين تننا    نم م نام اد
  ننهتم الش صنني  عنندم ات ننالتم للةي ننة والةننلر والعمنن   ةننر  و ننل  العنايننة الاممننة  
فعا عن ان االدار  تاه  عن ا  ا  م الن ا تي الماوولة عنن ا تينارتم وت لنيال م   نلز 

  العرادنني ان عمليننة الم ننام وتنني مننن تتننول  االشننرا  علنني م ومننراد ت م  ودنند اعت ننر المشننر 
يتعلننننص  تصننننةيم النننندفاتر  ال يننننام  وعنننن  االانننن لة و  ع ننننا وتوميع ننننا واراننننال ا و نننن  مننننا

االمتةانينننننة وادار  مرا نننننم التصنننننةيم والعمننننن   تانننننجي  الننننندرجاة وتنننننددي  ا والنظنننننر فننننني 
تني منن االعمنا  االعنافية وال ندماة ال اصنة التني  االعتراعاة التي يت دم   ا ال ل نة 

  الموظننن  االعتيادينننة والتننني يعت ننر الم لننن    نننا مانننووال عنننن انجامتنننا ت تلنن  عنننن اعمنننا
وتعننند  و(24  ةنننر  تنننام وفنننص دواعننند مانننوولية المنننوظالين التننني ت ررتنننا ال نننوانين واالنظمنننة

ماننننوولية اععننننان اللجنننننة الدا مننننة لامتةاننننناة العامننننة تعننننامنية عننننن ادار  االمتةاننننناة 
 و  (22 يتعلص   ا و تمان    ما

 ننهن اال  ننان الش صننية التنني يرت   ننا الموظنن  دنند تن ننوز علنن  يجنندر  نننا ان نننل ر 
جريمة جنا ية  فيعد الالع  نالاه   ه ما  ا  لماوولية الموظ  الجنا ية وياةنص عن نا الا 

ي ننوم  ننه الموظنن  مننن افشننان ااننرار   ننان لننه صننلة  وظيالتننه  ومننن  ننين تننلز االفعننا  مننا
المتعل نة  وعن  االان لة االمتةانينة او  الم نة و يانة االمانة والرشو   نةو افشنان االانرار

عملياة تصةيم الدفاتر وتددي  ا ف ني تم ن  ا  نان تانتوجل مانوولية الموظن  الجما ينة 

                                                 
ن االدارز  دعنننان ال عنننا و دوانننليمان ال مننناوز 339  ينظنننر دووانننام صننن ار العننناني  مصننندر انننا ص  (23 

 و591   0968 دار الال ر العر ي  مصر  التعويل و رص ال عن في االة ام(  ال تال ال اني 
 (و0981( لانة  08( من نظام االمتةاناة العامة في العراص ردم  50الماد    (24 
 (و0981( لانة  08( من نظام االمتةاناة العامة في العراص ردم  3الماد    (22 
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لت ننة مة مننة جناينناة ال نناتر  دنني دننرار ل ننا فنني و   (26 فعننا عننن ماننووليته االنعنن ا ية
ا النننن  اصنننندار ة م نننن (52/01/5101   تنننناريخ دعننننية  تاننننريل اانننن لة ال انويننننة العامننننة(

 الاجن المو ند علن  ناانخ الم  عنة الانرية ال اصنة  نومار  التر ينة والتعلنيم وفنرل غرامنة 
الن  جنينه( من  عملنه منن منصن ه االدارز ل يامنه  ارت نال جريمنة  011عليه تصن  الن   

الرشننو  م ا نن  افشننا ه وترويجننه اانن لة ونمننال  ا ت نناراة الشنن اد  ال انويننة  ننا  الالتننر  مننن 
ع نننند لجننننان االمتةاننننناة   صنننند الفنننن  وا, ننننا   النظننننام العننننام ا نننننان  (5104-5106 

 و  (21 لامتةان
  ثانيا: ركن الضرر

يعد العرر الر ن األاااني منن ار نان المانوولية ا,دارينة  انوان   اننة دا منة علن  
ي الننني لل نننو   اانننا  ال  نننه ام منننن دوننننه  واانننت ر الال نننه وال عنننان ا,دارينننان علننن  اننننه ال

لننم ينشننه عنننه عننرر  فننالا انتالنن    ننم  ننالتعويل عننن فعنن  معننين مننا ماننوولية ا,دار  والة
العرر انتالة الماووليةو ويعنر  العنرر علن  اننه اال نر النناجم عنن االعتندان علن  ةنص 

و ويلننننمم المعننننرور فنننني ن نننناص دواعنننند الماننننوولية (28 ش صننني او مننننالي او الةرمننننان منننننه
  وةينننال ان اال نننا  (29 االدارينننة  ا  ننناة وجنننود العنننرر   ز ان ع نننه اال  ننناة ي ننن  علينننه

 نظام االمتةاناة العامة  هينة صنور   اننة يم نن ان يننتل عننه عنررا تانه  عننه االدار   
نجنند لننه ت  ي نناة دعننا ية فعليننة فنني العننراص  اال ان مةننا م  ومنن  ان تننلا الموعننو  دنند ال

ال عننان االدارز فنني  عننل النندو  العر يننة لع ننة دورا متميننما ورا نندا فنني  لننص دواعنند عامننة 
م تلا النو  من الماوولية  فالي ة م مميم  ان ال ند منن ل نرز فني تنلا الم نام ال اعند  تة 

التننني لت نننة الي نننا المة منننة االدارينننة فننني المفرل/الر نننا  فننني ة م نننا فننني دعنننية التلمينننل  
 ال ام  ةوصني( والنلز ارانة فينه م ندا  دانونينا  يو ند علن  ان ص  نوة وادعنة التموينر النلز 

لم لالين  نالترديم الانرز الوراص ا, ت ناراة فننتل عننه رانول تلمينل  دام  ه  ةد الموظالين ا
                                                 

 (و0981لانة   (08من نظام االمتةاناة العامة في العراص ردم   (50(   09الماد    تنظر (26 
 ينظر مل   ال عية المل ور  والمنشور عل  المود  االل تروني: (21 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556434/1 (و56/3/5108 و   
 و583  دوعلي   ار ش ناوز  مصدر اا ص  (28 
 و506   0994فود   درو  في دعان الماوولية االدارية  دار الن عة العر ية  ال اتر    دور فة (29 
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  فننني امتةانننناة ال ا لورينننا يجعننن  منننن دنننرار الرانننول مرت نننما  علننن  ودنننا   غينننر صنننةيةة
وتاننتةص التلميننل  تعويعننا عننن األعننرار التنني لة ت ننا جننران راننو  ا فنني امتةننان ال  الوريننا 

ة ننم فنني  ن تلميننل  ت نندمة ألجنن  اجتيننام نتيجننة األ  ننان المرف يننةص وتننتل   ودننا   تننلا ال
امتةان ال  الوريا  ال انوينة العامنة( فني شنع ة العلنوم التجري ينة الممدوجنة الةندى الندوراة  
وعند ا,عان عن نتنا ل االمتةنان فوج نة  عندم ادرا  اانم ا منن  نين النناجةين  فوصن  

ملينة تموينر  ةينال تنم ال  والدتا راالة مج ولة مالادتا  ن وردة امتةنان ا نتنه تعرعنة لع
تفييننر وردننة امتةننان ال ال ننة المتعل ننة  منناد  الاليميننان مننن  ننر  موظنن  تننا   لننومار  التر يننة 
الو نيننة   وردننة   ننرى  يعننان تعننود لتلميننل  ا ننرى  وانت نن  األمننر  لنن    ننوة للننك  الالعنن  
وتمة ادانة للنك الموظن   موجنل ة نم دعنا ي ووو وعلن    نر للنك ت ندمة التلمينل   منام 

عنننان ال مة منننة ا,دارينننة  الر نننا    لنننل  لفنننان نتيجنننة االمتةنننان المنننمور  الناننن ة ل نننا  وائ
نجاة ننا فننني شنننع ة العلننوم التجري ينننةووو و صننندرة المة منننة ا,داريننة ة م نننا المشنننار الينننه 

(  5115واللز دعة  موج ه  الفان درار راول ال اعنة في امتةاناة ال  الورينا لاننة  
  و نهدان الدولنة المفر ينة لالا ندت ا تعويعنا عنن العنرر النلز م  ما يترتل عنن للنك دانوننا

 و(61 درتم (51111111  لةص   ا ددرز
ويجدر  نا االشار  ال  ان العرر النلز تانه  عننه االدار  امنا ان ي نون عنررا مادينا 

فالعرر المادز تو اللز يلةص  هز ةنص ش صني او مصنلةة مالينة  فيتجلن   او معنويا 
 و امننننا العننننرر المعنننننوز او(60 الويننننة  اننننل للشنننن   المعننننرورفنننني الةنننناص  اننننار  او ت

ام معنويننة تنصننل  االد نني ف ننو الننلز يصننيل الالننرد فنني لاتننه اننوان ا انننة االصننا ة ماديننة 
و وننل ر علن  ان ي  الم نا  ان ادار  اةند المرا نم االمتةانينة لنم (65 عل   رامته واةااياه

ين  نننادان م نننام مراد نننة العملينننة تنننود م ام نننا فننني تنننوفير الةماينننة ال افينننة للمدرانننين الم لالننن
االمننر الننلز ترتننل عليننه تعننرل اةنندتم النن  اعتنندان مننن اةنند ال ل ننة  ننال عن  االمتةانيننة 

                                                 
(  وة  منشنور فني المجلنة 261/13فني الملن  ردنم   ( 0113ة م المة مة االدارية في الر ا   عدد  (61 

  .501  ( 5114  ( الانة29المفر ية لإلدار  المةلية والتنمية  العدد  
 و583مصدر اا ص     ناوز دوعلي   ار ش (06 
 و201دوماجد راغل الةلو  مصدر اا ص    (65 
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شا ه مما تا ل له  عاتة جايمة فعا عن االلى النالاي النلز تان ل فني   ا ين او ما
ننناة  تندر  رامتننه وم انتنه االجتماعيننة  وا نر للننك  لنه فنني اال نا   النظننام العنام لامتةا

 ف   اي ون  ام ان المعلم الم ال ة  التعويل عن العرر اللز لة ه في تلز الةالة؟
فنني العننراص  و ةاننل النصننو  ال انونيننة المنظمننة لعمنن  ومار  التر يننة  مننا فنني للننك 
االنظمة والتعليماة المتعل ة  االمتةاناة العامة ودنانون ةماينة المعلمنين والمدرانين لاننة 

ر  علننن  تننلا الةنننص صننراةة  ننن  ا تالنن   اعت نننار ال الننل رااننن ا (  لننم ينننن  المشنن5108 
وات ننال االجننراناة ال انونيننة  ة ننه فنني ةننا  ديامننه  االعتنندان علنن   ز ععننو مننن اععننان 

  ول نننن وف نننا (63 المرا نننم االمتةانينننة و اينننة  ري نننة  اننننة انننوان دا ننن  المر نننم ام  ارجنننه
( 509/0التي تناولت نا المناد   لل واعد الموعوعية للماوولية االدارية عل  ااا  ال  ه و 

 فننان لنني  تننناك مننا ( اننالالة الننل ر 0920لانننة   (41مننن ال ننانون المنندني العرادنني ردننم  
يةنننو  منننن ةنننص المعلنننم فننني رفننن  دعنننوى امنننام ال عنننان االدارز للم ال نننة  نننالتعويل عنننن 

فنني تننلز الةالننة  ننان  ةيننال ان العننرر العننرر الننلز لةننص  ننه  ننا  تهديننة م ننام وظيالتننه 
 انن ل   ننه مرف ننني تم نن   انننون ادان المرفننص لعملننه وتننني تننوفير الةماينننة الاممننة وات نننال 
االةتيا اة الاممة لتوفير الاامة ل م من  ا  تالتني  ال ل نة للةيلولنة دون د نو  اينة 
االةة او ادواة جارةنة دا ن  المر نم االمتةناني  االمنر النلز ترتنل علينه اصنا ة المعلنم 

ويشن د   م دا م  لي  و جم ي تا ل  في ا تا  فني الظنرو  الةياتينة والمعاشنية لنه عج
العنننراص الينننوم اتانننا  لظننناتر  االعتننندان علننن  المعلمنننين والمدرانننين ا ننننان دينننام م  اعمنننا  
المراد نننناة االمتةانيننننة و شنننن  ةنننناالة الفنننن   انواعننننه  ولننننم يشنننن د ال عننننان العرادنننني ايننننة 

التعويل عنننن م نن  تننلز الةنناالة  فنني ةننين اتج نننة ت  ي نناة دعننا ية تننل ر للم ال ننة  نن
اة نام ال عنان االدارز فنني مصنر ةنندي ا نةنو ارانان  عننل دواعند الماننوولية االدارينة فنني 

 يتعلص من ا   عايا امتةاناة ال انوية العامةو ن اص التر ية والتعليم والايما ما
ان التنني ترجنن  ودنند ااننت ر الال ننه وال عننان االداريننان علنن  ان االدار  تاننه  عننن اال  نن

النن  اننون تنظننيم المرفننص العننام  او ال  ننه الننلز يشنن     نناال  التمامنناة وواج نناة دانونيننة 
 اا  ة عن  رينص الت صنير وا,تمنا  النلز ينانل  لن  المرفنص العنام لاتنه   منا لنو اتملنة

                                                 
 (و0981لانة   (08/ انيا/ ( من نظام االمتةاناة العامة ردم  01الماد    (63 
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ا,دار  في ردا ة األش ا  اللز يجل علي ا ردا ت م ونل ر من م ال ل نة  ويلة  نم عنرر 
مالتننرل  وي ننون علنن   وتننو فنني االاننا    ننه  ا ننة ال ,تمننا  فنني تننلز الردا ننةنتيجننة ا

لة ننه منن عننرر يعننود الن  اننون تنظنيم فنني االدار  او ت صننيرتا  المعنرور ان ي  ننة ان منا
   و(64 في ادان واج ات ا

ودعنننة المة منننة ا,دارينننة فننني الننندار ال يعنننان/المفرل فننني ة نننم ةنننديال ل نننا  انننننه 
وعننعة رتننن اشننار  ومار  التر يننة الو نيننة والت ننوين الم ننني صمادامننة الدولننة المفر يننة دنند 

جمينن  االم انيننناة المادينننة والت نيننة وال شنننرية لتننند ير الاننير العنننادز ألمتةانننناة ال ا لورينننا  
ا تنندان  مننن  عننداد مواعنني  االمتةننان  ننم توميع ننا علنن  مرا ننم االمتةاننناة المنتشننر  ع ننر 

ن يانتوجل علي ننا عن   المانوو  عنننه التنرال النو ني  فنان تاننريل  ز موعنو  لإلمتةنا
 تةنننة  ا لنننة تةميل نننا مانننوولية الت صنننير فننني عننن   عملينننة  جنننران االمتةانننناة المنننل ور  

وتننتل   ودننا   تننلز ال عننية فنني ان  والتعننويل عننن العننرر الةاصنن  مننن جننران للننكصو
المننندعي نيا نننة عنننن ا ننننه ال اصنننر  صنننا ه عنننرر منننادز ومعننننوز نتيجنننة  عادتنننه ,متةنننان 

فنني منناد  الرياعننياة  عنند  ن ته نند للننومار  نشننر موعننو  ا, ت ننار علنن   عننل  ال ا الوريننا
وةينال  ن المتعنرر  مواد  التواص  االجتمناعي د ن   ن ناص  جنرانز  مرا نم االمتةنانووو

تلميننننل يتننننا   درااننننته  هةنننند  انوينننناة الممل ننننة تعننننرل لل لننننص وا,رتننننال ال نننندني والننننلتني  
ف نند الننتم  الة ننم لالا دتننه  ه علنن  ماننت  له  ا,عننافة  لنن  ال ننو  الننلز  صننا ه تننو ولوينن

و  ننندة المة منننة  ن م ننند   درتنننم(  تعنننويل عنننن العنننرر النننلز  صنننا هو 31111 م لننن   
 اانننتة اص التعنننويل لمنننا  صنننال المننندعي منننن  ر ننناك ودلنننص  يلنننة  ينننام االمتةانننناة دا منننا 

واعت نارا ول ن المة مة اعت رة الم ل  الم الل  ه م الفا فيه ولمنا ل نا منن انل ة ت ديرينة 
و ن ننو  العنرر ي تاني  ا عنا معنوينا    نر   ل   ون تلز ال عية تي اا  ة منن نوع نا 

ممننا تننو مننادز  و ن الم تفنن  مننن  دننرار ماننوولية الدولننة تننو تالننادز ت ننرار وادعننة تاننريل 
لننللك ادتصننرة علنن  م لنن  درتننم رمننمز  موعننو  االمتةننان  جمينن  الماننتوياة التعليميننة 

                                                 
 و304-303  ال عان االدارز  دعان التعويل(  مصدر اا ص  دواليمان ال ماوز  (64 
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ويشننتر   (65)وا,دار  المعنيننة ومار  التر ينة الو نيننة لالا نند  المنندعيووصتودينه الدولننة المفر يننة 
 -:(66 في ر ن العرر الموجل للتعويل شرو ا عد  تي

 وان ي ون العرر م اشرا  ز نجم عن ال  ا الةاص   صور  م اشر  و0
 وان ي ون العرر مة  ا  ا تا ومو دا   ولي  مةتما او مالترعا و5
 رد معين او افرادا عل  وجه ال صو ووان ي ون العرر اصا  ال3
وان ي نننن  العننننرر علنننن  ةننننص مشننننرو    فننننا يجننننوم التعننننويل عننننن المصننننالم غيننننر 4

 المشروعةو
 و(61  وان ي ون العرر دا ا للت ويم  الن ود  ماديا  ان ام معنويا(2

 ثالثا: العالقة السببية بين الخطأ والضرر

ي الننني  ةينننال ال, مانننوولية االداريننةتم نن  العادنننة الانن  ية النننر ن ال الننال منننن ار ننان ال
ل يننام ماننوولية االدار  عننن تعننويل االعننرار الناجمننة عننن اعمال ننا ال انونيننة والماديننة ان 
يناننل الي ننا ارت ننال   ننه معننين وعننرر ترتننل علنن  تننلا ال  ننه   نن  يجننل ان ي ننون تننلا 
اال ينننر تنننو الاننن ل الم اشنننر فننني ودنننو  العنننرر  وتنننلا يعنننني ان مانننوولية االدار  تنتالننني 

الا   نننة ودنننو  العنننرر منننن اننن ل اجن ننني    انتالنننان العادنننة الاننن  ية  نننين ال  نننه والعنننرر 
و (68 واللز دد ي ون مردعز اما ال  فع  المعرور نالاه او فع  الفير او ال  ال نو  ال ناتر  

تنتالي ماووليت ا  صور   لية ةتن  فني ةالنة الان ل االجن ني  الا  وم  للك فان االدار  ال
                                                 

(   تاريخ 5102/1005/361مل    ( 20عدد   ن/ المفرل المة مة االدارية/الدار ال يعا (20ة م   (62 
 -منشور عل  المود  االل تروني لمجلة العلوم ال انونية المفر ية: (و08/0/5106 

https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%82%D8%AF-A9 _a7095.html (04/3/5108 و   

 و331-336  دوواام ص ار العاني  مصدر اا ص  (66 
 و563-565وينظر ايعا دومةمود ةلمي  مصدر اا ص   

 و311  دوعلي   ار ش ناوز  مصدر اا ص  (61 
دعان التعويل(  دار الن عة العر ية  دو نصار جا ر جاد  ما ولية الدولة عن اعمال ا غير التعاددية   (68 

 و 042   0992 ال اتر  
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  ننا فني اةننداال العننرر  في ننون العنرر نتيجننة لل  ننه المشننترك او  اننة دنند اانن مة    
 والمت اد   وتوم  الماوولية عن العرر عل  مةد يه  ا  نا ة   هز اللز ارت  ه

 الفرع الثاني
 مسؤولية االدارة دون خطأ

ت ننوم  فيننر   نه  اال ان تننناك  عننل  ان منن ال ا ننة عنمن دواعنند الماننوولية ان نا ال
مجل  الدولة الالرناي والتي تو د عل  مانوولية االدار  عنن االعنرار  الةاالة التي ادرتا

فت ننوم الماننوولية فنني تننلز الةالننة  تننوافر ار ان ننا  التنني تنننجم عننن ديام ننا  اعمننا  مشننروعة 
 و(69 وت ون دا مة عل  ااا  الم ا ر او تةم  الت عة والمااوا  امام االع ان العامة

ن المانوولية ف ني العنرر والعادنة الان  ية  نين وفيما يتعلص  هر ان ديام تنلا الننو  من
ةدوال تنلا العنرر وتصنر  االدار  المشنرو   انوان ا نان مادينا ام دانونينا(  ويشنتر  فني 

يم نننننن ارجاعننننه النننن    نننننه  الةاصنننن  ان ي ننننون  اصنننننا غيننننر عننننادز  ةيننننال ال العننننرر
ولية ونننل ر فنني تننلا الم ننام ان المشننر  وال عننان العرادنني لننم يا ننل  ال ننر  ماننو  و(11 مرف نني

( مننن ال ننانون المنندني العرادنني  ةننو  530نظمتننه المنناد    االدار  دون   ننه   ااننت نان مننا
ولنم ينكا المشنر  ومجلن  الدولنة  و(10 الماوولية  صالة عامنة عنن االالة واالدواة ال  نر 
 المصرز  عيدا عن نظيرز العرادي في تلا الصددو

فنننني ةالننننة اال ننننا   ان الةننننديال عننننن ف ننننر  ماننننوولية االدار  علنننن  ااننننا  الم ننننا ر
 النظام العام لامتةاناة دد ي ون مةدود الن اص  وللك الن معظم مظناتر تنلا اال نا  
تتجلنن  عنناد   صننور  ا  ننان مرف يننة او ش صننية  اال ان اال ننل  ال ننر  الم ننا ر فنني تننلز 
الةالننة ي تعنني وجننود عادننة وارت ننا  مت نناد  او عادننة انن  ية منن  اال ننر المترتننل علي ننا  

  الم نننا  ال الةصنننر ننننل ر ان االدار  وتننني  صننندد تنظنننيم االمتةانننناة العامنننة فعلننن  اننن ي
تصدر دراراة ادارية تنظيمية تتعلص  تةديد المرا نم االمتةانينة التني ينودى في نا االمتةنان 
او تةدينننند مرا ننننم الالةنننن  والتصننننةيم  و موج  ننننا دنننند تلننننمم المدراننننين او ال ل ننننة    نننن  

                                                 
 و095  دور فة فود   مصدر اا ص  (69 
 و340  دوواام ص ار العاني  مصدر اا ص  (11 
 (و0920( لانة  41( من ال انون المدني العرادي ردم  530تنظر الماد    (10 
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يننند  فننني الظنننرو  االعتيادينننة ل نننم  االمنننر النننلز مانننافاة  عيننند  لفنننرل ادان االمتةنننان  ع
يع رتم للنلتال واالينال يومينا  صنور  غينر مهلوفنة علني م  اال اننه منن المم نن ان ينشنه 
عنن للننك عننررا يلةننص االفننراد مننن  ل نة ومدراننين   تعرعنن م لةننوادال ال ريننص واصننا اة 

 العم  اال رى ةت  الصةية من ا  ف   تاه  االدار  عن م   تلا العرر؟
وف نننا لل واعننند العامنننة  ننننرى  نننان االدار  ال تانننت ي  ان تنالننني مانننووليت ا عنننن العنننرر 
المترتننل علنن  درارات ننا االداريننة المشننروعة ل المننا تننناك عادننة انن  ية م اشننر   ننين النشننا  
النلز توديننه والعنرر الةاصنن   ةتنن  ت  نة الع نن  وتنالني وجننود تننلز العادنة الانن  ية مننن 

تعنننرل المعلنننم لةنننوادال ال رينننص او اصنننا اة العمننن  دون االانننا   وننننرى  اننننه لمنننا  نننان 
اتمننا  منننه وتنني نتيجننه انتدا ننه للعمنن  فنني المراد ننة والتصننةيم ممننا يعنن رز فنني   يننر مننن 
االةيننان للاننالر واالنت ننا  غيننر المعتنناد النن  من  ننة ا ننرى  وان م نن  تننلز العننرر ال ننا  

ا فننننهن االدار  تلننننمم غيننننر العننننادز لننننم يةنننندال اال  مناانننن ة ادانز م ننننام عملننننه و انننن   ا  لننننل
 التعويل لي  عل  ااا    ه من ا    عل  ااا  الم نا ر التني لة نة   نلا العمن   
ومن م ادئ العدالة  ن يتم تعويل المتعرر منهو والا  ان الةنا  ين  نص علن  المعلمنين 

ي تلنن   النانن ة لل ل ننة الننلين دنند يتعرعننون للةننوادال المدراننية  والمدراننين  فننان االمننر ال
انن و  جنندار اينن  للانن و  او  ا  ننم االمتةننان نةننو التعننرل لصننع ة   ر ا يننة او ننا  اد

مروةننة علنن  ر   اةنند ال ل ننة ا نننان تهديتننه االمتةننان متانن  ة  جننروح  الفننة  االمننر الننلز 
يم ننننن ان ت ننننار ةولننننه ماننننوولية االدار  لنننني  علنننن  ااننننا    ننننه من ننننا  نننن  علنننن  ااننننا  

 و(15 الم ا ر ايعا
 

 المطلب الثاني

                                                 
ت تصنننر علننن  ةننناالة اصنننا اة العمننن   ون   نننه الومنننن الجننندير  النننل ر ان ت  ي ننناة مانننوولية االدار  د (15 

 نن  ان ننا تشننتم  علنن  ت  ي نناة عدينند   ةانننل مننا ادننرز مجلنن  الدولننة الالرنانني وتنني االعنننرار  فةاننل 
الناش ة عنن ةناالة الالصن  غينر المشنرو  للمنوظالين  الالصن   فينر ال رينص التنهدي ي(  واعنرار االشنفا  

ر  فعا عنن االعنرار الناشن ة عنن االمتننا  عنن تنالينل العامة واالعرار الناش ة عن النشا  ال  ر لادا
منشننوراة   0ال تننال ال نناني    ينظننر دومةمنند رفعننة ع نند الوتننال  ال عننان االدارز  االة نام ال عننا يةو
 و584-583   5112  يروة  الةل ي الة ودية 
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 وني لمسؤولية االدارة عن االخالل بنظام االمتحانات العامةاالثر القان

ان ال نننو   م ننند  ماننننوولية االدار  عنننن عنننن   نظنننام االمتةاننننناة العامنننة ي تعنننني ان 
يترتل عليه ا را دانونيا يم   جمان ل لز الماوولية  واات رة ال واعد العامنة فني المانوولية 

ي يترتننل علي ننا اصناح العننرر الناشنن  االدارينة علنن  ان تننلا التعنويل يم نن  النتيجننة التن
مننن تصننر  االدار   ماديننا  ننان ام دانونيننا(  وااننتنادا لل واعنند العامننة فهنننه ي ننون ال عنننان 

فننني دعنننايا التعنننويل عنننن األعنننرار الناشننن ة عنننن  االدارز تنننو الج نننة الم تصنننة  نننالنظر
 م عنند اعمننا  االدار  ودرارات ننا غيننر المشننروعة اننوان  انننة النندعوى موج ننة عنند ا,دار  

األفننرادو وفنني العننراص  لننم يانناير المشننر  نظيننرز المصننرز مننن ةيننال اال ننل  ال ننر  التعننويل 
عننن  عمننا  االمتةاننناة العامننة  وللننك الن المشننر  العرادنني والنن  ودننة لنني    عينند  اتجننه 
نةننننو تةصننننين دننننراراة ومار  التر يننننة مننننن ةننننص ال عننننن في ننننا  مننننام المةننننا م  ةيننننال  ننننان 

ينننتم امنننام ج ننناة ادارينننة وف نننا للانننياداة المعمنننو    نننا فننني االعتنننرال علي نننا وال عنننن   نننا 
  اال ان مننن  صننندور دانننتور )المنحـــل(دنننوانين ومار  التر ينننة ودنننراراة مجلننن  ديننناد  ال نننور  

( الننلز تعننمن نصننا ي عنني  عنندم جننوام تةصننين  ز عمنن  او دننرار مننن ال عننن  5112 
تمننن  المةننا م مننن وصنندور دننانون التعنندي  االو  ل ننانون  لفننان النصننو  ال انونيننة التنني 

( الننلز الفيننة  موج ننه االاننت ناناة الننوارد  علنن  5102( لانننة  3اننما  النندعاوى ردننم  
  و صنن م لل عننان (13 ت  يننص اة ننام ال ننانون المننل ور  مننا فنني للننك مننا ي نن  ومار  التر يننة

والية النظر في تلك األعما  وال راراة وفرل ردا ته علي ا و منا ي الن  ةماينة ةنص األفنراد 
  اعي المنصو  عليه  موجل الداتوروفي الت

 األولالفرع 

 االثر القانوني لمسؤولية االدارة عن اعمالها المادية

ا ص ول رنا ان ماوولية االدار  عن اال ا   نظنام االمتةانناة العامنة دند تنشنه عنن 
تاننت د  مننن ورا  ننا اةننداال  ال يننام او االمتنننا  عننن ديننام االدار   االعمننا  الماديننة التنني ال

 ار دانونية م اشر   في ون اال ر المترتل عل  تلز الماوولية تنو التعنويل النلز ي ند  ا
 ال  ج ر العرر الةاص  اوان ا انة الماوولية    ه من جانل االدار  ام دون   هو

                                                 
 (و5112( من داتور جم ورية العراص لانة  011تنظر الماد    (12 
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والتعنويل الننلز ن صنند  ننه تنننا تننو التعننويل المننادز والتعننويل العيننني  فننالتعويل 
لة نه منن  انار   عي  ه ال اعني للمعنرور عنن مناالمادز تو التعويل الن دز اللز ي 

فاته من  ال وتلا تو االص   اال انه يم ن في  عل الةاالة ج نرر العنرر منن  وما
 ننان عليننه  نننان علنن   لننل   ننا  التعننويل العيننني الننلز يتم نن  فنني اعنناد  الةننا  النن  مننا

 و  (14  ان للك مم نا  النا ة لادار  المتعرر ومت  ما
عامة ف د اات ر المشنرعان العرادني والمصنرز  اال نل  م ند  التعنويل و   ا لل واعد ال

ونظمنننة اة امننننه مننننن ةيننننال   يعتننننه وشنننرو ه و ننننرص ت ننننديرز عننننمن نصننننو  ال ننننوانين 
  ومنننن المالتنننرل ان تانننرز تنننلز االة نننام علننن  م ننند  التعنننويل عنننن مانننوولية (12 المدنينننة

ومنننن الماةنننظ ان  االدار  فننني اال نننا   نظنننام االمتةانننناة العامنننة ان  نننان لنننه م تعننن  
ال عننان العرادنني لننم يانناير نظيننرز فنني  عننل النندو  العر يننة فنني ا ننرام مامننم تننلا اال ننر 
ال انوني  جمان لماوولية االدار  عن اال نا   نظنام االمتةانناة العامنة ويتعنم للنك منن 

انننوان  اننننة تلنننك  نننندر   ننن  انعننندام الت  ي ننناة ال عنننا ية ةنننو  تنننلا الننننو  منننن المانننوولية 
ة تتعلنننننص  االعنننننرار التننننني تلةنننننص  ال ل نننننة ام  نننننالماك التدرياننننني  نننننا  فتنننننر  الت  ي نننننا

ومننن ج نة ا ننرى نجنند ان  منة ت نناين فني مودنن  المشننر  العرادني وتننو  صنندد  االمتةانناةو
تنظيمه لنظام االمتةاناة العامة  فم ا تتعم  عل مامم تلا الت ناين منن  نا  ادنرارز 

متةانننناة العامنننة  ةينننال تانننه   التعنننامن عنننن  المانننوولية التعنننامنية للجننننة الدا منننة لا
ادارت نننا لامتةانننناة ووعننن  ااننن لت ا وعنننمان  تمان نننا واصننندار التعليمننناة لتنظنننيم انننيرتا 
وانننامت ا واعنننان نتا ج نننا  وان وجنننود م ننن  تنننلا النننن  يو ننند علننن  ان المشنننر  اعتنننر  

انناة  منن  ماوولية االدار  عن ديام ا  ارت ال  ز عم  منن شنانه اال نا   نظنام االمتة
 م فانه ين في ان ي ون ل   لز مصلةة الم ال نة  نالتعويل عنن العنرر النلز لة نه الا 
 نان لنه م تعنن  وف نا لل واعند العامننة للمانووليةو ومننن جاننل ا نر نجنند ان المشنر  اعت ننر 
ان ال يام  اعما  تايير االمتةانناة  منا في نا اعمنا  تصنةيم الندفاتر االمتةانينة تني منن 

ية وال ننندماة ال اصنننة التننني ت تلننن  عنننن اعمنننا  الموظننن  االعتيادينننة  االعمنننا  االعننناف
وي ننون تننلا اال يننر ملممننا  انجننام تننلز االعمننا   ةننر  تننام والمةافظننة علنن  مت ل ات ننا  

                                                 
 و313ناوز  ماوولية االدار  العامة عن اعمال ا العار   مصدر اا ص  دوعلي   ار ش  (14 
( من ال انون المدني المصرز والتي نظمة 010( من ال انون المدني العرادي  الماد   519تنظر المواد   (12 

 اة ام التعويل العينيو
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تانتلممه منن  وان المشر  في تلز الةالنة جنمم   صوصنية اعمنا  االمتةانناة العامنة ومنا
الموظن  الم لن  توتلنه الدان تنلز  ل  عناية وددنة و  نر  وتنوافر صنالاة ومت ل ناة لندى 

الم مننننة وان يننننتم ا تيننننارتم وف ننننا لمعننننايير موعننننوعية وم نيننننة  وعليننننه فننننان ت لينننن  االدار  
الش ا  غير  الو ين وموتلين ل لز الم نام منن شنهنه ان يترتنل علينه عنررا ي ن   نظنام 

لنن  االمتةاننناة تتةمنن  ماننووليته الج ننة االداريننة المعنيننة وي ننون موج ننا للتعننويل عنننه ع
تننوافرة شننرو ه ار انننه  يننل ر ان التعننويل فنني تننلز  النةننو الننلز ي ننررز ال عننان متنن  مننا

الةالننة يم ننن ان ي ننون  نناما ياننتوعل جمينن  العننرر الناشنن  عننن فعنن  االدار  وتننلا تننو 
االص   او ي ون تعويعنا  جم ينا ي ندرز ال عنان  منا ينتا م من  م ندار العنرر الةاصن  ال 

 و(16 م  جاامة ال  ه
 لثانيالفرع ا

 االثر القانوني لمسؤولية االدارة عن قراراتها االدارية

ان اال ا   نظام االمتةاناة العامة دد ينشه عن ديام االدار   اصندار دنراراة ادارينة 
معي نة  هةند عيننول االلفنان والتني مننن شنان ا اال ننا   النظنام العنام اننوان ا اننة فرديننة ام 

ي عنني  الفنان نتيجننة امتةنان مجموعننة منن ال ل ننة تنظيمينة   ننهن يصندر عننن االدار  دنرارا  
الت ننام م  ننالف  واعت ننارتم راانن ين ومننن دون التة ننص مننن ارت ننال فعنن  الفنن   فالنني تننلز 
الةالنننة ي نننون اال نننر المترتنننل علننن  مانننوولية االدار  عنننن اصننندارتا م ننن  تنننلا ال نننرار غينننر 

 موجننل  دعننوى  المشننرو  تننو الفننان تننلا ال ننرار اننوان ا ننان مننن جانننل االدار  ام ال عننان
الفنننان ال نننرار االدارز( متننن  منننا تنننوافرة شنننرو  ا وار ان نننا  فعنننا عنننن ام انينننة الم ال نننة 

 و(11  التعويل عن العرر اللز لةص  ال الل جران تالوية فرصة النجاح عليه
وفنني تننلا الم ننام لت ننة مة مننة االاننت نا  االداريننة فنني الر ننا  فنني المفننرل  ننالة م 

ية  وجد   الفنان دنرار ومار  التر ينة الو نينة فني المفنرل  اعت نار  تهييد درار المة مة االدار 
( 5104ال نننال تين التنننو م  انننلم  وانننمية( رااننن تين فننني دور  امتةانننناة ال  الورينننا لعنننام  

الت ام ما  الف   ةجة تشا ه  جو ت ما في امتةان ماد  الاللاالة( والتعويل  م لن  يعناد  
منا   نوة ت ر ت منا منن الت منة الموج نة ل منا  وتنوال  دوالر( لصالم التو مين   عد   61 

                                                 
 و555دور فة فود   مصدر اا ص    (16 
  انننه لياننة  نن  عيننول ال ننرار االدارز يم ننن ان ت ننون مةننا ل لننل ولتننل الال ننه وال عننان االداريننان النن (11 

 التعويل نةو عيل الش   وعيل عدم اال تصا و
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يم   تعويَعنا جم ي نا عنن العنرر النلز  صنال ال نال تين جنران االت نام ال ا ن  النلز وجنه 
 و(18 ترتل عليه تالوية فرصة نجاة م في تلك الانة  لي م وما

ممننا ت نندم يت ننين ان اال ننا   نظننام االمتةاننناة العامننة فنني معظننم ةاالتننه تاننا  عنننه 
ر    انن ل ماننووليت ا الت صننيرية ال ا مننة علنن  ااننا  ال  ننه او دون   ننه  وال نند مننن االدا

تالي  العون عل  تلز الصور  من المانوولية التني اتانعة وت نورة  هتانا  دور االدار  
وتنند ل ا وتننني تةننناو  ال يننام  واج  نننا و اننن  انننل ت ا العنن  ية علننن  المنظومنننة التعليمينننة 

  وجه عامو

 تاالستنتاجات والتوصيا
 -:ياتي توص  ال اةال في  تام تلز الدرااة ال  ما

 :اوال: االستنتاجات

ان عننن   االمتةانننناة العامنننة فننني العنننراص يعننناني منننن مشننن لة تنظيمينننة منننن الناةينننة  .1
ال انونية  ةيال تالت ند لتنظنيم دنانوني شنام  يانتوعل مت ل ناة الت نور والت ندم العلمني 

فت ننارز لت  يننص دننانوني فاعنن  يم ننن مننن وااننت دام واننا   الننتعلم الةدي ننة  فعننا عننن ا
 مةاا ة الم صر في ةا  ودو   ز  ل   النظام العام لامتةاناةو

و ان ف ننر  ماننوولية االدار  عننن اال ننا   نظننام االمتةاننناة العامننة غيننر مهلوفننة عننمن 5
تنو فني الندو  اال نرى نةنو مصنر والمفنرل  ت  ي اة ال عان العرادي عل  ع   ما

( 5112( من الداتور العرادني لاننة  011ناجم م  اة ام الماد   ي العر ي  وتلا ال
( 5112( لاننة  01منن ال نانون ردنم   ( االنالنة النل ر3وعل  الرغم من الفان الماد   

 ال ا   الفان النصو  ال انونية التي تمن  المةا م من اما  الدعاوزو
انناة العامنة غينر منصنالة  ان االلية المت عة في ت ديم االعتراعاة علن  نتنا ل االمتة و3

تجينننننم لل ل نننننة  ننننناال ا  علننننن  دفننننناترتم االمتةانينننننة عنننننند ت نننننديم م  ل ننننناة  ف ننننني ال
االعتنننننرال  مننننن  انننننننا الةظننننننا ان المشنننننر  المصنننننرز لتنننننل الننننن  ت  ينننننص المعنننننايير 
الموعننوعية واعتمنناد م نند  ت ننافو الالننر  فنني عمليننة ت ننديم االعتراعنناة علنن  النتننا ل 

                                                 
 -(  العر ية:CNNلا ا  عل  تالاصي  الة م المل ور ينظر المود  االل تروني لن   (18 

 https://arabic.cnn.com/world/2016/06/02/twin-oujda-ministry-education  
 و(02/2/5108 

https://arabic.cnn.com/world/2016/06/02/twin-oujda-ministry-education
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 ننا  علنن  نانن ة عننو ية مننن النندفتر االمتةنناني مننن  ننا  تم ننين ال الننل مننن اال
ليتانن  لننه ت  يننة ماةظاتننه للنظننر في ننا منن جانننل االدار  اوال ومننن  ننم ال عننان وفننص 

 الاياداة المعتمد و
ان اال ننا   نظننام االمتةاننناة العامننة تتةمنن  ماننووليته االدار  فنني معظننم الةنناالة   و4

وعندم تةمن  مانووليت ا ايان م فني  وان وجود  ز  ل  في التنظيم والعن   االدارينين
ودننو  العدينند مننن اال  ننان المرف يننة والش صننية التنني تلةننص العننرر  النظننام العننام اوال 
وة ننوص االفننراد  انيننا  ةيننال ت ننرم انننويا جملننة مننن الظننواتر الاننل ية فنني االمتةاننناة 

 -العامة  اتم ا:
عنننننوعية ام  و  عننننل اال  ننننان فننننني االانننن لة االمتةانينننننة وت رارتننننا  انننننوان ا  ننننان مو 

 ش لية(و
تالشي  عل مظاتر الف   ين ال ل ة  والايما الف  االل تروني وانتشنار مظناتر  لو

االتجار العلني  واا   الف  عل  مواد  التواصن  االجتمناعي وشن  اة االنترننة  
االمر النلز ترتنل علينه ان ولة ةصنو  ال ل نة علي نا واانت دام ا منن دون ديند او 

تش    ار ة تر وية وو ان ا ادني   ينر علن  مجتمعننا راد   و اتة تلز الظاتر  
 العرادي  ي تعي مواج ته والتصدز اليهو

 و تاجي  عدد من ةاالة االعتدان عل  المعلمين والمدرانين ا ننان تادينة واجن  م فني 
المرا ننم االمتةانيننة  وعنندم تننوفير الةمايننة الاممنننة ل ننم مننن  ننا  تالعينن  ال نننوانين 

 ن والمدراينوال اصة  ةماية المعلمي
 ثانيا: التوصيات:

لما  انة ردا ة ال عان علن   عمنا  ا,دار  تني واةند  منن اتنم صنور الردا نة وا  رتنا  و0
عمانا  لة وص األفراد وةريات م   ا ل ما تتام  ه اة ام ال عنان منن اانت ا  وةيناد 

نتنا ل وةجية ملممة لل افة  ونظرا ل صوصنية االمتةانناة العامنة واتميت نا و  نور  ال
 تشنري  دنانون جديند يعنن   االمتةانناة العامنة فني العنراص  لنلا نوصني المترت ة علي ا 

مننننن الننننناةيتين التنظيميننننة والردا يننننة  وي ننننون في ننننا لل عننننان االدارز دور ردننننا ي علنننن  
اعما  االمتةاناة العامة  ةصرا (  عد ااتنالال  رص التظلم واالعتنرال االدارز و منا 
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( ل ننانون 5102( لاننة  3( مننن دنانون التعندي  االو  ردنم  0 يتالنص من  اة نام المناد  
لاننننة  (01الفنننان النصنننو  ال انونينننة التننني تمنننن  المةنننا م منننن انننما  الننندعاوى ردنننم  

 (و5112 
ويتم   تلا الدور في مراد ة  مدى مشنروعية اعمنا  ودنراراة االدار  فني االمتةانناة 

ة الالنيننة  علن  ااننا  ان االمتةاننناة العامنة عننند الةندود ال  يعيننة للجوانننل المادينة وليانن
العامننننة تتاننننم   صوصننننية تميمتننننا عننننن غيرتننننا فنننني  ون ننننا موةنننند  علنننن  ماننننتوى النننن اد  

يتعلننننص من ننننا  المننننناتل الدرااننننية  وتة م ننننا دواعنننند دانونيننننة وتنظيميننننة واةنننند   الاننننيما مننننا
تمند  المعتمد  من الناةيتين الش لية والموعوعية  فعا عن وةد  االجراناة وااللينة المع

شننا ة  ردننا ي الا مننا فنني وعنن  االانن لة واعمننا  التصننةيم  في ننون لل عننان االدارز دور
عملينننة تصنننةيم النننندفتر االمتةننناني ا  ننننان مادينننة ي شنننال ا نمننننول  االجا ننناة االمتةانيننننة 
الموةنند  المعتمنند  والننلز يالتننرل ان ياننير علنن  ن جننه الم لالننين  هعمننا  التصننةيم  نندون 

رل مننننن  اانننننت الية المنظومنننننة التعليمينننننة والتر وينننننة اانننننت نان  و منننننا يعنننننمن عننننندم التعنننننا
والمةافظننة علنن  ااننت رار المرا ننم ال انونيننة مننن ج ننة  وية ننص مت ل نناة االمانننة والنماتننة 

 وت افو الالر  من ج ة ا رىو
و ن ترح ان يتعمن ال نانون اة نام واعنةة تةندد الج ناة الم تصنة  تنظنيم االمتةانناة 5

 عننن ال واعنند العامننة التنني تة ننم ماننووليت ا ال انونيننة وال يننام  اعمال ننا وواج ات ننا فعننا
فنني ةالننة اال ننا   النظننام العننام لامتةاننناة  وعلنن  االدار  ان تتةمنن  ماننوولية مننا 
يصدر من ا من اعما  مادينة او دانونينة انوان ا اننة نتيجنة   نه من نا او دون   نه 

 ترتل علي ا عررا ي    ة وص االفرادو الا ما
عتنننرال والنننتظلم االدارز منننن نتنننا ل االمتةانننناة العامنننة اانننو   المشنننر  و تعنندي  الينننة اال3

المصننرز  واتاةننة الالرصننة لل الننل  ةصننرا(  نناال ا  علنن  نانن ة عننو ية ال ترونيننة 
منن دفتنرز االمتةنناني لت  ينة ماةظاتننه وفنص ااننتماراة معند  مانن  ا ان وجندة للنظننر 

ة لدينه  نتيجتنه فعنا عنن في ا الن تنلا يم ن  ةنص لل النل وتنو يان م فني تعمينم ال  ن
ان للنك يتننيم للج ننة الم لالننة  تاننيير وادار  االمتةاننناة العامننة متا عننة و شنن  ةنناالة 

واال  ان التني ت ن   نا  عملينة تصنةيم  التاعل في النتا ل االمتةانية ان وجدة 
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وتشننديد الردا ننة علنن  اللجننان االمتةانيننة  علنن  ان يننتم ااتةصننا  م ننال  ماليننة  النندفاتر
ملية االعترال و ما يناجم م  النال اة والج ود التني انتتةمل ا  ميننة الدولنة  ل ان ع

فعننا عننن اانن ام للننك فنني ت لنني   ل نناة االعتننرال التنني لنني  لي ننا اننند دننانوني 
والتي تا ل ار اك في عم  االدار  وعيا  فني الودنة والج ند  علن  ان تعناد الم نال  

 المالية لل ل ة في ةا    وة صةة االعترالو 
و تشننديد الردا ننة مننن جانننل االدار  علنن  االليننة المعتمنند  فنني وعنن  االانن لة االمتةانيننة 4

يم ننن تنندار  ا مننن جانننل  لتجنننل اال  ننان الجاننيمة التنني دنند يترتننل علي ننا اعننرارا ال
 االدار  وتو ر عل  نتيجة ال الل في االمتةانو

رمنننان منننن و علننن  ال نننانون ان ي نننين  صنننور  واعنننةة وعلننن  اننن ي  الةصنننر ةننناالة الة2
االمتةنننان والفا نننه وشنننرو  االشنننتراك فينننه و منننا ي الننن  تة ينننص جنننود  النظنننام التعليمننني 

 ورصانتهو
ن تنننرح ان يتعنننمن ال نننانون معالجنننة فاعلنننة ل افنننة الظنننواتر الانننل ية التننني تم ننن  ا ننناال  و6

 النظنننام العنننام لامتةانننناة  والتننني انتشنننرة فننني االوننننة اال ينننر  لننني  علننن  المانننتوى 
دولة المن  ة عموما  ا ل الت نور الت نولنوجي واللجنون الانت دام الو ني فةال    

 -االج م  االل ترونية  ونل ر من تلز المعالجاة:
فنننرل الع و ننناة والتننندا ير الرادعنننة علننن  مرت  ننني اعمنننا  االتجنننار  وانننا   الفننن   - 

والمننروجين عن ننا  هيننة وانننيلة  انننة  مننا في ننا موادننن  االنترنننة وواننا   التواصننن  
وت ون الع و ة الةن   والفرامنة من  عندم اال نا   اينة ع و ناة اشند  االجتماعي 

منصو  علي ا في  ز دوانين ا رى  للةد من تالشي تلز الظاتر  ال  ينر  التني 
ت نندد جننود  م رجنناة ومار  التر يننة وتمنن  امننن المجتمنن  و يانننه فنني ظنن  ت ننور 

 واا   الف  وصورز  صور  متاارعةو
 دمين لواننا   الفنن  االل ترونيننة  جمينن  انواع ننا  تشننديد ع و نناة ال ل ننة الماننت -ل

وعننندم اال تالنننان  اعت نننار ال النننل رااننن ا فننني جميننن  المنننواد الدراانننية   ننن  تالنننرل 
غرامنناة ماليننة مرتالعننة عليننه  وتتعنناع  ديمت ننا فنني ةننا  ت ننرار فعنن  الفنن  فنني 

 الانة التالية م  عدم اال ا   اية ع و ة اشد ا رىو
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دا يننة والتوعويننة  ننين ال ل ننة للتصنندز لظنناتر  الفنن   عننرور  ات ننا  االانناليل الو  - 
ونشر الوعي  ين ال ل نة ةنو    نور  ال ينام  نهز عمن  منن شنانه اال نا   نظنام 
االمتةانننناة العامنننة  و ينننان مودالنننه ال نننانوني ةنننا  م الالتنننه للعنننوا   االمتةانينننة 

فعنا عننن  وللنك منن  ننا  الةمناة االعاميننة ع نر واننا   االعنام المتنوعننة 
د النننندواة الدورينننة وور  العمننن  وادامننة الةمننناة الميدانينننة ال ادفنننة  ماننناعد  ع نن

  ننران و نناة ين فنني مجننا  التوجيننه واالرشنناد النالانني والتر ننوز ولوز اال تصننا  
لفرل مراجعة المنظومة التعليمية والتر وينة والودنو   في المجا  ال انوني ايعا 

تني دنند تنندف  ال الننل  لنن  االنةننرا  عنند األانن ال والنندواف  النالاننية واالجتماعيننة ال
 في الالوك واللجون للف   فية تة يص النجاحو

ات ال االجراناة ال انونية  ةص    من تاو  له نالاه اال نا   النظنام العنام منن  -د
 نننننا  االعتننننندان علننننن  الما ننننناة التدريانننننية وتالعيننننن  دنننننانون ةماينننننة المعلمنننننين 

فعننا عننن تشننديد الع و نناة علنن  والمدراننين ةالاظننا علنن  تي ننة المعلننم و رامتننه  
 نن  مننن ي  ننة توا  ننه منن  ال ل ننة او غيننرتم  فيننة تة يننص م ااننل ش صننية و مننا 

 ي   في نظام االمتةاناة ويعرد  ايرتاو 

 عالمراجــــ
 -اوال: الكتب:

دواةمننننند مةمنننننود جمعنننننة  منامعننننناة التعنننننويل فننننني مجنننننا  ال نننننانون العنننننام  منشنننننه   و0
 و5112المعار   االا ندرية  

م ت ننة ال ننانون واالدتصنناد   ال عننان االدارز  ال  عننة ال انيننة  ينن  ال نناتر دو النند  ل و5
 و5104 الريال 

 ال نناتر   دار الن عننة العر يننة  دور فننة فننود   درو  فنني دعننان الماننوولية االداريننة  و3
 و0994

 و0989 دعان التعويل  دار الن عة العر ية  ال اتر   دورممز  ه الشاعر  و4
 و5100 دار وا   للنشر  عمان   عان االدارز دومتير ددور   الوجيم في ال و2
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 مصنننننر  دار المعنننننار   المانننننوولية االدارينننننة  ال  عنننننة ال ال نننننة  دوانننننعاد الشنننننرداوز  و6
 و0913

  دعان التعنويل و نرص ال عنن فني االة نام(  ال عان االدارز دواليمان ال ماوز  و1
 و0986 مصر  دار الال ر العر ي  ال تال ال اني 

مواانننننة المعنننننار    ال  عنننننة ال انينننننة   نننننانون االدارز م نننننادئ ال دوعننننندنان عمنننننرو  و8
 و5114 االا ندرية 

ال  عننننة  ماننننوولية االدار  العامننننة عننننن اعمال ننننا العننننار   دوعلنننني   ننننار شنننن ناوز  و9
 و5118 عمان  دار وا   للنشر  االول  

 دو م نندز يااننين الاننامي  -دوعصننام ع نند الوتننال ال رمنجنني -دوعلني مةمنند  نندير و01
 و5100 م  عة الان ورز   فداد  االدارز  م ادئ واة ام ال انون

 و0988 الدار الجامعية  دوماجد راغل الةلو  ال عان االدارز  و00
منشنوراة  ال تنال ال ناني  ماتر ا و العينين  دعنوى االلفنان امنام ال عنان االدارز دو و05

 و0998ل نان   دار صادر   يروة 
 ة وت  ي ات ننا االداريننة ماننوولية الدولننة عننن اعمال ننا غيننر المشننروع دومةمنند الالننومان  و03

 و5119 الريال  م ت ة ال انون واالدتصاد  ال  عة االول  
منشننننوراة   0ال تننننال ال نننناني    دومةمنننند رفعننننة ع نننند الوتننننال  ال عننننان االدارز  و04

 و5112  يروة  الةل ي الة ودية 
 و0914 دار الال ر العر ي  ال  عة االول   ال عان االدارز  دومةمود ةلمي  و02
 منشنه  المعنار    4  يند ف مني  ال عنان االدارز ومجلن  الدولنة دومص ال  ا نو م  و06

 و0919 االا ندرية 
دار الن عنة   دعنان التعنويل(  ماوولية الدولة غير التعاددينة دونصار جا ر جاد  و01

 و0992 ال اتر   العر ية 
ال نننانون االدارز  التنظننننيم االدارز(  دار ال  افنننة  عمننننان   دوتننناني علننني ال  ننننراوز  و08

 و5116
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دار  انننام صننن ار العننناني  اال تصنننا  التشنننريعي لنننادار  فننني الظنننرو  العادينننة دوو  و09
 و5113 المينان لل  اعة   فداد 

  فننداد  ال  عننة االولنن   م ت ننة الاننن ورز  دووانام صنن ار العنناني  ال عننان االدارز   و51
 و5102

 القوانين واالنظمة والتعليمات :ثانيا
 :أ. في العراق

 (و5100لانة  ( 55دانون ومار  التر ية ردم   و0
 (و5101( لانة  9دانون تيه  الر ز ردم   و5
( 01دانون الفان النصو  ال انونية التي تمن  المةا م من اما  الندعاوز ردنم   .3

 ( في العراصو5112لانة  
 (و0920( لانة  41ال انون المدني ردم   و4
 (و0981( لانة  08نظام االمتةاناة العامة ردم   و2
 (و0915لانة  ( 03نظام ومار  التر ية ردم   و6
الننندلي  ال نننا   انظمنننة وتعليمننناة االمتةانننناة والشننن اداة والصنننادر عنننن ومار   .7

 .5106 المديرية العامة للت ويم واالمتةاناة  التر ية العرادية 
 :في الدول العربية ب.

 و  ( وتعدياته0980( لانة  039دانون التعليم المصرز ردم   و0
 ( المعد و0994لانة  ( 3  دانون التر ية والتعليم االردني ردم و5
 (و5104( لانة  211درار ومار  التر ية والتعليم في مصر ردم   و3
 (و5102( لانة  010درار ر ااة الجم ورية في مصر ردم   و4
 (و5101( لانة  31رار ر ااة الجم ورية في مصر الصادر  ال انون ردم  د و2
عننند  لل نننرار الم (5104( لاننننة  593دنننرار ومار  التر ينننة والتعلنننيم المصنننرية ردنننم   و6

(  شننان مراجعننة  راانناة ال ننال المتعننررين 0996( لانننة  018النومارز ردننم  
مننننن نتننننا ج م فنننني امتةننننان شنننن اد  تمننننام درااننننة ال انويننننة العامننننة وفنننني امتةاننننناة 

 الد لوماة الالنيةو
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(  وال نننننا   نظنننننام األمتةانننننناة 5110فننننني  ( 2691ردنننننم   الل نننننناني المرانننننوم و1
 انوية العامةو ا ة وال لرامية للش ادتين المتو ا

 ثالثا: االحكام والقرارات
جلاننة   (1ص 43لانننة   (0262ة ننم المة مننة االداريننة العليننا فنني ال عننن ردننم   و0

 والدا ر  الااداة -(4/1/5114 
 جلانننة ص  (33  لاننننة (5551ة نننم المة منننة ا,دارينننة العلينننا فننن  ال عنننن ردنننم   و5

 و(9/2/0995 
 ص(و 5لانة   (0262ة م المة مة االدارية العليا  دعية ردم   و3
مجموعننننة  ( 51/5/0913ة ننننم المة مننننة االداريننننة العليننننا فنننني مصننننر  تنننناريخ   و4

 الم نننادئ ال انونينننة التننني دررت نننا المة منننة االدارينننة العلينننا فننني  مانننة عشنننر عامنننا
 و  (0962-0981 
( 261/13فننني الملننن  ردنننم   (0113ة نننم المة منننة االدارينننة فننني الر نننا   عننندد  و2

 ( الانننة29لننإلدار  المةليننة والتنميننة  العنندد   وة  منشننور فنني المجلننة المفر يننة 
 و(5114 

 المواقع االلكترونية :رابعا
ا ننر  ومعجننم اللفننة العر يننة المعاصننر   منشننور علنن  المودنن  االل تروننني  معنناجم( و0

 و  (00/6/5108ميار   
https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%85%D8%A

A%D8%AD%D8%A7%D9%86 
 و(03/8/5108ا ر ميار    وو المود  االل تروني للمواوعة العر ية5

https://www.arab-ency.com/ar 
 و(03/6/5108ةو ا ر ميار   و المود  الرامي ل امو  ري  يراو  اللفة الالرناي3

http://dictionary.reverso.net/french-english/baccalaur%C3%A9at 
 و(00/6/5108ا ر ميار   و و مود  ومار  التر ية العرادية4

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.arab-ency.com/ar
http://dictionary.reverso.net/french-english/baccalaur%C3%A9at
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http://www.moedu.gov.iq/index.php?name=News&countpage=66&
currenpage=1&new_topic=0 

 و ينظر المود  االل تروني لليوم الاا  :2
http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A5%D9%84%D8

%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8% 
AD%D8%A7%D9%86- (02/3/5108  ا ر ميار    

 م  الو ا ص عل  المود  االل تروني لليوم الاا  : ال  ر المنشور و6
http://www.youm7.com/story/2016/7/4/%D9%81%D8%B6%D9%

8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8% 
A7%D8%A1- (02/3/5108ميار    ا ر   

 -ة  تا اة:المود  االل تروني لمدونو1
http://kitabat.info/subject.php?id=31324 (02/5/5108ا ر ميار      

( ص 5لانننة   (8601  و دننرار مة مننة ال عننان االدارز فنني مصننر فنني النندعوى ردننم8
( ONA ننان  علنن  المودنن  االل تروننني لو الننة ان ( والمنشننور30/2/5106جلاننة  
 -المصرية:

 http://onaeg.com/?p=2603731 (51/0/5108ا ر ميار     
 /http://www.moedu.gov.iqو المودنننن  االل تروننننني لننننومار  التر يننننة العراديننننة / 9

 (و9/3/5108ميار   ا ر 
 و المود  االل تروني لل  ر اليوم:01

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2556434/1  

 (و56/3/5108ا ر ميار   
ملننننن   ( 20عننننندد   المة منننننة االدارية/الننننندار ال يعنننننان/ المفنننننرل  (20و ة نننننم  00
نونيننة (  منشننور علنن  المودنن  االل تروننني لمجلننة العلننوم ال ا5102/1005/361 

 (و04/3/5108ا ر ميار    -المفر ية:

http://www.moedu.gov.iq/index.php?name=News&countpage=66&currenpage=1&new_topic=0
http://www.moedu.gov.iq/index.php?name=News&countpage=66&currenpage=1&new_topic=0
http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%25%20AD%D8%A7%D9%86-
http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%25%20AD%D8%A7%D9%86-
http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%25%20AD%D8%A7%D9%86-
http://www.youm7.com/story/2016/7/4/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%25%20A7%D8%A1-
http://www.youm7.com/story/2016/7/4/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%25%20A7%D8%A1-
http://www.youm7.com/story/2016/7/4/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%25%20A7%D8%A1-
http://kitabat.info/subject.php?id=31324
http://onaeg.com/?p=2603731اخر%20زيارة%20(27/1/2018)
http://www.moedu.gov.iq/
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https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A
7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88% 
D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA% 
D8%B1% D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-A9 
_a7095.html 

 (02/3/5108ا ر ميار    -(  العر ية:CNNو المود  االل تروني لن  05
https://arabic.cnn.com/world/2016/06/02/twin-oujda-ministry-

education. 

https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%25
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%25
https://arabic.cnn.com/world/2016/06/02/twin-oujda-ministry-education
https://arabic.cnn.com/world/2016/06/02/twin-oujda-ministry-education

