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الهدف 4

ضمان التعليم الجيد
املنصف والشامل
للجميع وتعزيز فرص
ّ
التعلم مدى
الحياة للجميع

االهداف الفرعية التي ركزت عليها اعمال التدقيق
كانت وفق التوجه العام لوزارة التربية لتحقيق تلك
االهداف ذات الصلة املباشرة بالواقع العراقي اكثر
من غيرها تمثلت باالتي- :
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2-4

1-4

3-4
ضمان تكافؤ فرص جميع
النساء والرجال في
الحصول على التعليم
التقني واملنهي والتعليم
العالي الجيد وامليسور
التكلفة

ضمان أن تتاح لجميع الفتيات
والفتيان فرص الحصول على
نوعية جيدة من النماء والرعاية في
مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم
قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين
للتعليم االبتدائي

ضمان أن يتمتع جميع
الفتيات والفتيان بتعليم
ابتدائي وثانوي مجاني
ومنصف وجيد ،مما يؤدي
إلى تحقيق نتائج تعليمية
مالئمة وفعالة

5-4
القضاء على التفاوت بين
الجنسين في التعليم وضمان
تكافؤ فرص الوصول إلى جميع
مستويات التعليم والتدريب املنهي
للفئات الضعيفة ،بما في ذلك
لألشخاص ذوي اإلعاقة

-4أ
بناء املرافق التعليمية التي تراعي
الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة،
واألطفال ،ورفع مستوى املرافق
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة
تعليمية فعالة ومأمونة وخالية
من العنف وشاملة للجميع.
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عينة من التقاريرالصادرة
 .1سياسة وزارة التربية في توفير املستلزمات التربوية (الهدف )1-4
أ  .تاريخصدورالتقرير 2019/

ب .وسائلالعمل 


 اجراء تحليل للمخاطر من خالل دراسة البيانات التي تم الحصول عليها واللقاءات التمهيدية والدراسات
املسبقة والزيارات امليدانية لتشكيالت وزارة التربية.
 مراجعة قانون وزارة التربية رقم ( )22لسنة ( 2011املعدل) ونظام الوزارة رقم ( )13لسنة  1972وتعديالته
 ،الكراس االحصائي لسنوات التقويم ( ،)2018- 2017- 2016تقرير الجدوى االقتصادية ملشروع طباعة
كتب التعليم العام خالل سنوات التقويم.

ج .الملخص التنفيذي 


ان تحقي ـ ــق عوامـ ــل نجـ ــاح العمليـ ــة التربويـ ــة في أي بلـ ــد يسـ ــتلزم تـ ــوفير االحتياجــات التربوي ــة الضرورية قب ــل ب ــدء
الع ــام الدراس ي لضمان االداء االيجابي للطالب واالدارة التعليمية في كل مرحل ــة م ــن املراح ــل الدراسية.
تم اعداد هذا التقرير بهدف الوق ــوف على طبيع ــة وآلي ــة عمـ ــل الـ ــوزارة في تهيئـ ــة احتياجات الطالـب من الكتـب
واللـ ــوازم املدرسـ ــية م ــن خالل طباعتها وصـناعتها وتوزيعها وفقا للخطــة املعــدة مســبقا وتحديــد أس ــباب ع ــدم الكف ــاءة
وإيج ــاد الحل ــول املناس ـ ــبة له ـ ــا ووض ـ ــع توص ـ ــيات إلج ـ ــراء التحس ـ ــينات الالزمة للنهوض بالعملي ـ ــة التربوية.
ومن خالل التدقيق تم تحديد املشكلة الرئيسية بوجود صعوبات إدارية ومالية وفنية متداخلة تحول دون توفير
املستلزمات التربوية الضرورية في الوقت املناسب حيث ان عدم القدرة على تهيئة حاجة الطلبة من الكتب واللوازم
املدرسية وعدم وصولها الى املديريات العامة للتربية ومنها الى املدارس في الوقت املناسـب يـددي الـى اربـا كبيـر فـي
العملية التربوية في البلد وبالتالي عدم تنفيذ الخطة الدراسية للمدارس وتلكد العملية التعليمية بمجملها لعدم توفر
احد اهم عناصرها الرئيسية وهي املستلزمات التربوية.
حيث لوحظ ان هنا تأخر في ايصال الكتب املدرسية الى املدارس قبل بداية العام الدراس ي وعـ ــدم دقـ ــة الخطط
املوضوعة لتحديد احتياجات املـ ــديريات العامـ ــة للتربيـ ــة مـ ــن الكتب املدرسية مما يشكل اربا في عملية التجهيز
والتأخر وعدم تجهيز البعض منها ،وكـذل عـدم الـتمكن م ـ ــن تجهي ـ ــز احتياج ـ ــات امل ـ ــديريات العام ـ ــة للتربي ـ ــة م ـ ــن
الرحالت والس ــبورات خالل س ــنوات التق ــويم مم ــا أدى الى ت ــراكم وازدي ــاد الحاج ــة له ــا خالل الع ــام الدراس ي (- 2019
 ،)2020فضال عن االس ــتمرار بعمليــة تغيير املناهج (ت ــأليف جدي ــد ،تنقيح) وع ــدم توزي ــع تل الكتـب على الطلب ــة
للس ــنة الس ــابقة لعملي ــة التغيي ــر مم ــا ادى الى اتـالف كمي ــات كبي ــرة مـن الكتب غير املستعملة.
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د.اهم التوصيات 






ض ــرورة تج ــاوز املش ــاكل التي تددي الى التأخر في إيصال الكتــب الى الطالب قب ــل بدايـ ــة العام الدراس ي.
ض ـ ــرورة تـ ــوخي الدقـ ــة في اعـ ــداد حاجـ ــة املـ ــديريات مـ ــن الكتب املدرس ـ ــية لتسهيل عمليات التجهيز وايصالها
للطالب في الوقت املناسب
ضرورة تجهيز املديريات العامة للتربية بحاجتها من األثاث املدرس ي.
ض ــرورة اشعار اقس ــام التجهيــزات واملخ ــازن قب ــل فتــرة كافي ــة ب ــاملواد املخطــط تغييرها لالس ــتفادة منهـ ــا مـ ــن
خالل توزيعهـ ــا على الطلبـ ــة وتجنب اتالفهـ ــا حفاظا على املال العام.
ضرورة التعاون والتنسيق مع الشركة التابعة للوزارة في طباعة وتصـنيع املسـتلزمات التربويـة سـيما وان
الوزارة صرفت مبالغ كبيرة على اعادة تأهيليها واالستفادة من طاقاتها الفائضة على مدار السنة.

 .2نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على التعليم االلزامي واسلوب تطبيقه (الهدف )1-4
أ  .تاريخصدورالتقرير 2018/
ب .وسائلالعمل 


 تحليل ودراسة البيانات واملعلومات املقدمة من وزارة التربية ومديرياتها واملديرية العامة للتعليم العام واالهلي
واالجنبي وزارة التخطيط
 املعلومات واملدشرات التي تم استخالصها من خالل الجداول والكشوفات املقدمة من وزارة التربية.
 الزيارات امليدانية

ج .الملخصالتنفيذي 


يعد التعليم في العراق الزاميا في املرحلة االبتدائية وعام ومجاني  ،حيث تدار عملية التعليم من قبل وزارة التربية وهي
املسدولة عن سياسة التعليم االبتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته وتطوير جوانبه الفنية واالشراف على سير
اعماله.
وبالرغم من قيام مديرية التعليم العام واالهلي واالجنبي بتوجيه املديريات العامة للتربية في بغداد واملحافظات بتطبيق
قانون التعليم االلزامي من خالل القيام باجراءات الحصر امليداني ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لكل مديرية اال ان
ضعف امكانيات لجان الحصر وعدم دقة ا لبيانات التي قدموها حال دون معرفة فريق العمل العداد الطلبة املشمولين
بالتعليم االلزامي للذين لم يلتحقوا بالدراسة بصورة دقيقة حيث كانت اغلب االرقام املقدمة من قبل لجان الحصر اقل
من عدد الطلبة امللتحقين في الدراسة فعال.
كما ان ضعف االمكانيات املتوفرة لدى مديرية التعليم االبتدائي لغرض املساهمة في تطبيق احكام قانون التعليم
االلزامي مما ادى الى حدوث حاالت التسرب والتر في املدراس االبتدائية حيث بلغ مجموع املتسربين والتاركين للمرحلة
االبتدائية من املشولين بالزامية التعليم ( %)3.8 ، 3.5 ،2.9على التوالي من مجموع الطلبة الكلي خالل سنوات التقويم
( )2017 ،2016 ،2015وارتفاع نسبة الطلبة املتسربين والتاركين للدراسة في عدد من املحافظات .
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د .اهمالتوصيات 

 تعاون الجهات املعنية الحكومية وغيرها بتطبيق الزامية التعليم وتذليل املعوقات املدشرة لالرتقاء بمستوى
التعليم في العراق.
 متابعة الطلبة املتسربين والتاركين للدراسة من قبل وزارة التربية ومديرياتها بالتنسيق مع اولياء امور الطلبة.

 .3سياسة وزارة التربية في توفير االبنية املدرسية (الهدف /4أ)
أ  .تاريخصدورالتقرير 2019/
ب .وسائلالعمل 


 عمل تحليل للمخاطر من خالل دراسة البيانات التي تم الحصول عليها واللقاءات التمهيدية والزيارات امليدانية
لغرض تحديد املشاكل الفرعية املحيطة باملشكلة الرئيسية املتمثلة بنقص االبنية املدرسية.
 االطالع على الخطة االستراتيجية لوزارة التربية للسنوات (.)2022 - 2013
 االطالع على نظام املدارس االبتدائية رقم ( )30لسنة  1977ونظام املداس الثانوية رقم ( )2لسنة .1977

ج .الملخص التنفيذي 


ان ت ــوفير األبني ــة املدرس ــية بص ــورة ص ــحيحة يع ــد ام ــرا حيوي ــا ومهم ــا في فلس ــفة العمليـ ــة التربويـ ــة حيـث ان
الـ ــنقص باألبنيـ ــة املدرس ــية ذا تأثيرات سلبية على املجتمع ككل ،وقد كان اله ـ ــدف األساس ـ ــي إلج ـ ــراء عملي ـ ــة تق ـ ــويم
األداء يتمث ـ ــل في املس ـ ــاهمة في معالجـ ــة الـ ــنقص بإعداد االبنيـ ــة املدرسـ ــية وذل ـ ـ لتحديـ ــد كفـ ــاءة وفا عليـ ــة تل ـ ـ
السياسـ ــات ملعالج ــة املش ــكلة وتحديــد أس ــباب ع ــدم الكف ــاءة ووض ــع توص ــيات إلج ـ ـراء التحس ــينات و ايجـ ــاد الحل ـ ــول
املناسـبة له ـ ــا ووض ـ ــع وتحدي ـ ــد األس ـ ــباب الحقيقية للمشكلة وتقديم التوصيات التي تساهم بشان معالجتها.
وقد تمثلت مشكلة املوضوع في (سياسة وزارة التربية في توفير االبنية املدرسية) وتم تحديـ ــد مشـ ــكلة الـ ــنقص في
توفير االبنيـ ــة املدرس ــية ممـ ــا ولـ ــد نتـ ــائج سلبية على املجتم ـ ــع تمث ـ ــل في اس ـ ــتمرار مش ـ ــكلة الـ ـ ـ دوام الثن ـ ــائي والثالث ـ ــي
وتقليـ ــل الوق ــت املح ــدد بالنظ ــام ال ــداخلي الخ ــاص بأوقات الـ ــدروس املحـ ــدد ب ـ ـ ( ) 45دقيق ــة وع ــدم اكم ــال املن ــاهج
الدراس ــية في الوقـت املح ــدد وع ــدم م ــنح مجـ ــال للمناقشـ ــات داخـل الصف باإلضافة الى ارهاق الطالب وعـ ــدم تطـ ــوير
املستوى العلمي للطالب.
فضال عن حاجة وزارة التربية إلضافة ابنية لف االزدواج الحاصل في املدارس االبتدائيـ ـ ــة بلغت (،3939 ،3596
 )4329بناية و ( )3161 ،2860 ،2603بناية للمدارس الثانوية وتركزت اغلب االحتياجات في املـديريات العامة التربية
في بعض املحافظات ،وقد بلغ عدد االبنية املدرسية غيـر الصالحة لالستخدام للمرحلة االبتدائية (،1492 ،1520
 )1536بناية و ( )283 ،274 ،272بناية للمرحلة الثانوية ،كما ان هنا حاجة الوزارة لبناء مدارس بدل األبنيـة
الطيني ـ ــة والصرائف والخيم والكرفانات والبالغة ( )734 ،640 ،577بناية للمرحلة االبتدائية و ( )68 ،49 ،41بناية
للمرحلة الثانوية ،باالضافة الى وجود العديد مـ ــن التجاوزات األراض ي واالبنيـ ــة املدرسية م ــن جهـات مختلفة (تجـ ــاوز
جزئي ،كلي ،أخرى) مما زاد الحاجة لألبنية املدرسية.
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د .اهم التوصيات 






سد النقص الحاصل في االبنية املدرسية حسب خطة وبرنامج عمل دقيق وواضح وفق توقيت زمني متتابع لسد
النقص الحاصل في االبنية املدرسية وبشكل تدريجي وفقا لألولويات.
توفير التعزيزات النقدية املطلوبة واملحددة في التخصيصات املالية لتمكين الجهات املتعاقدة على بناء املدارس
من االيفاء في االلتزامات املالية وتحقيق نسب االنجاز املخطط لها.
اعـادة بناء وترميم األبنية املدرسـية واملدسس ـ ــات التربوي ـ ــة املتضررة ج ـ ــراء العمليات اإلرهابية في محافظات
(نينوى ،االنبار ،صالح الدين ،كركو  ،ديالى).
اتخاذ االجراءات الالزمة إلزالة التجاوزات الحاصلة على االراض ي واالبنية املدرسية العائـدة للـوزارة كـون ان
االجراءات الحالية غير رادعة.
احالة عقود بناء املدارس الى جهات متخصصة تمتل االمكانيات الفنية واملالية لتنفيذ االلتزامات التعاقدية.

 .4اجراءات وزارة التربية في الحد من تراجع رياض االطفال الحكومية مقابل االهلية (الهدف )2- 4
أ .تاريخصدورالتقرير 2019/
ب .وسائلالعمل 


 جمع البيانات واملعلومات واالحصاءات املتعلقة برياض االطفال وتحليلها واجراء املقارنات واستخالص النتائج
اعداد برنامج الزيارات امليدانية لعينة من رياض االطفال الحكومي
 ا عداد برنامج التدقيق تنـاول املحـاور االتيـة ( النمـو فـي ريـاض االطفـال وصـالحية االبنيـة  ،البيئـة التعليميـة
والصحية  ،االجراءات االدارية والتنظيمية  ،املناهج التربوية واألشراف ،الوسائل التعليمية والتربوية).
 اعتماد القوانين واألنظمة والتعليمات في تنفيذ مهام التدقيق واملتمثلة بـ( قانو وزارة التربية رقم (  )22لسنة
 ، 2011نظام رياض االطفال رقم (  )11لسنة ) 1978املعدل ،توجيهات املديرية العامة للتعليم العالي واالهلي
واالجنبي للنهوض بواقع رياض االطفال و ضوابط الخطة الدراسية لرياض االطفال ،التعليمات رقم ( )1لسنة
 2016الخاصة بالشروط الصحية والبيئية لالبنية املدرسية .

ج .الملخص التنفيذي


تتولى وزارة التربية فتح رياض االطفال ووضع السياسات التربوية والتخطيط واألشراف الفني عليها ،ويهدف هذا
التقرير الى دراسة اجراءات وزارة التربية في الحد من تراجع رياض االطفال الحكومية مقابل االهلية حيث لوحظ من
خالل دراسة وتحليل االحصاءات االجمالية ملديرية ال تخطيط التربوي ان نسبة النمو في عدد االطفال املسجلين في
رياض االطفال الحكومية للعاي الدراس ي (  )2018 2017بلغ (  )%8,3في حين ا ن نسـبة النمـو فـي ريـاض االطفـال
االهلية بلغت (  )%15,9وبفارق نمو بلغ ( %)6.9عن رياض االطفال الحكومية  ،باالضافة الى ارتفاع عدد االطفال
التاركين لرياض االطفال الحكومية واالهلية حيث بلغ اجمالي عدد االطفال التاركين (  )21899طفل لسنة 2017
 2018والتي تشكل نسبة(  )% 10,8ن من اجمالي عدد االطفال املسجلين البالغ (  )202937طفل في كل من الرياض
الحكومية واالهلية ،مع العرض ان نسبة تر االطفال في رياض االطفال الحكومية كانت اعلى من االهلية.
باالضافة الى تردي الحالة العمرانية والخدمية ألغلب ابنية رياض االطفال وفق ألحصائية عام (  )2018 2017اذ
بلغ عدد ابنية رياض االطفال الحكومية التي بحاجة الى ترميم (  ) 315بناية وعدد االبنية غير الصالحة (  )68بناية
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من مجموع ( )693بناية .فضال عن تراجع مستوى الخدمات الصحية في ابنية رياض االطفال الحكومية مقارنة بأبنية
الرياض االهلية.

د .اهم التوصيات 







وضع الخطط املدروسة للتوسع في انشاء رياض االطفال الحكومية بشكل يتناسب مع الزيادة في عدد االطفال
املسجلين و ا عطائها االولوية في املشاريع املستقبلية لوزارة التربية .
البحث عن اسباب تر االطفال للرياض ومعالجتها وباألخص ما يتعلق برياض االطفال الحكومية .
توفير االبنية املالئمة واملخصصة لوزارة التربية لضمان استقرارية رياض االطفال ومتابعة الحالة العمرانية
لالبنية وتوفير التخصيصات الكافية ألجراء الصيانة والترميمات املطلوبة واعادة بناء مدارس رياض االطفال غير
الصالحة لضمان توفير البيئة املالئمة لالطفال .
الزام املديريات العامة للتربية باجراء اعمال االصالح والترميم البنية رياض االطفال املتضررة وازالة التجاوزات
عنها مع مراعاة التوزيع الجغرافي ألبنية رياض االطفال عند االنشاء الجديد.
توفير الدعم املادي لشمول اكبر عدد من رياض االطفال الحكومية بالتغذية املدرسية وذل لحاجة األطفال في
هذ املرحلة العمرية الى التغذية الصحيحة والسليمة لبناء اجسامهم .

 .5نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصص ي على اجراءات وزارة التربية في فتح ومتابعة
املعاهد االهلية (الهدف )3-4
أ  .تاريخصدورالتقرير 2019/
ب .وسائلالعمل 


 التخطيط النجاز املهمة ودراسة املعلومات والبيانات املقدمة من قبل املديرية العامة للتعليم العام واالهلي
واالجنبي واملديريات العامة للتربية في بغداد واملحافظات عينة التدقيق.
 اجراء الزيارات امليدانية لعدد من املعاهد االهلية التابعة لكل من املديرية العامة لتربية بغداد/الكرخ االولى،
الكرخ الثالثة ،الرصافة االولى للكشف عن جوانب القصور في تطبيق االنظمة والتعليمات والضوابط.
 اعتمد فريق العمل القوانين واالنظمة والتعليمات املتمثلة بـ( قانو وزارة التربية رقم ( )22لسنة  ، 2011نظام
التعليم االهلي واالجنبي رقم ( )5لسنة  ، 2013تعليمات رقم (  )2لسنة  2014الخاصة بمنح اجـازة تأسـي
املعاهد االهلية و االجنبية .

ج .الملخص التنفيذي 


تم فتح معاهد التعليم املساعدة واملهنية والتثقيفية االهلية بهدف تطوير قطاع التربية والتعليم ورفده
باملستجدات التربوية والتعليمية وفي الوقت نفسه االستفادة من قدرات القطاع الخاص وتأمين فرص عمل جديدة
للعاملين في مجال التربية والتعليم من املعلمين واملدرسين واالداريين وتوفير مستوى نوعي متنوع من التعليم .
تم اعداد هذا التقرير بهدف التحقق من اجراءات وزارة التربية في فتح ومتابعة املعاهد االهلية ومدى االلتزام
بتطبيق الشروط املنصوص عليها بموجب القوانين والضوابط النافذة ،وقد لوحظ من خالل التدقيق ارتفاع نسبة
معاهد دورات التقوية للدروس املنهجية باملقارنة مع بقية املعاهد التي نصت عليها املادة (  )2من تعليمات رقم ()2
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لسنة  2014على اجازتها للعمل واملتضمنة معاهد تعليم اللغات االجنبية والحاسوب ومعاهد تعليم املهن وذل بسبب
ما تحققه تل املعاهد من ارباح مالية نتيجة أقبال الطلبة على الدراسة فيها مما يشير الى ضعف كفاءة التدري في
املدارس الحكومية اذ بلغت نسبتها ( )% 95من اجمالي املعاهد االهلية البالغ عددها ( )242معهد ،فضال عن عدم
وجود الية واضحة لتوزيع املعاهد االهلية الواقعة من الرقعة الجغرافية للمديريات العامة للتربية في عموم محافظات
العراق الحظنا ارتفاع عدد املعاهد املف توحة في بعض املحافظات وانخفاضها في محافظات اخرى.
وكذل ضعف دور املديرية العامة للتعليم العام واالهلي واالجنبي في متابعة املعاهد االهلية التي لم تقم
بتجديد االجازة املمنوحة لها مما ادى الى انتشار ظاهرة املعاهد االهلية غير املجازة وبمختلف االختصاصات (دورات
ت قوية ،تعليم اللغات ،تعليم الحاسوب ،مهنية) والتي تم تشخيصها من خالل الزيارات امليدانية املنفذة من قبل فريق
التقييم.
كما لوحظ عدم فتح معاهد للتعليم املنهي باستثناء ( )4معاهد لتعليم مهنة الحالقة والتزيين علما ان اغلبها
تم منحها االجازة من قبل املديرية العامة للتعليم املنهي استنادا الى تعليمات رقم (  )2لسنة  ،1997فضال عن عدم
وجود اي دور اشرافي للمديرية العامة للتعليم العام واالهلي و االجنبي على املعاهد االهلية وعدم قيامها بتشكيل لجنة
فنية متخصصة لالطالع ومتابعة سير العملية التعليمية وأبنية وسجالت هذه املدسسات التعليمية خالفا ألحكام
املادة ( )27من نظام التعليم االهلي واالجنبي رقم ( )5لسنة .2013

د .اهم التوصيات 










رفع الوعي الثقافي لدى عموم املجتمع عن اهمية معاهد تعليم املهن واثارها االيجابية على الحالة االجتماعية
لسكان املحافظة مع ضرورة وضع ضوابط تحدد كيفية توزيع املعاهد املجازة على عموم املديريات العامـة
للتربية في املحافظات لضمان تحقيق الفائدة املرجوة منها.
مطالبة املعاهد االهلية املتأخرة في تجديد اجازاتها بتسديد الرسوم والغرامات املترتبة بذمتهم املقرة بموجب
التعليمات والضوابط املوضوعة والزامهم بتنفيذ التعهدات القانونية املوقعة من قبلهم واتخاذ االجراءات
القانونية بحق املخالفين منهم .
إلزام املعاهد االهلية بتسديد كافة الرسوم والغرامات املترتبة عليها خالل سنوات من االجازة وتصفية ذمتهم
املالية تجاه املديرية قبل املوافقة على طلب املدسسين بإلغاء االجازة املمنوحة وعدم السماح لهم باستغالل
ثغرات في القوانين والتعليمات النافذة .
حصر املعاهد االهلية غير املجازة و االسراع باتخاذ االجراءات القانونية لغلقها مع ضرورة وضع ضوابط تفرض
بموجبهـا غرامـات جزائيـة عـن الفتـرة التـي مارسـت بهـا العمـل بـدون الحصـول علـى املوافقـات الرسـمية وذلـ
بالتعاون والتنسيق بين املديريات العامة للتربية والدوائر املعنية (مجال البلدية ،االمن الوطني وغيرها) .
تفعيل دور االشراف من النواحي املهنيـة والعلميـة والتربويـة مـن قبـل املديريـة العامـة للتعلـيم العـام واالهلـي
واالجنبي بالتعاون والتنسيق مع املديرية العامة لالشراف التربوي واملديريات العامة للتربية ومعالجة املشاكل
التي تعيق املشرفين عن ممارسة دورهم االشرافي على اكمل وجه .
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 .6نتائج الرقابة والتدقيق التخصص ي على املشكالت التعليمية لصفوف التربية الخاصة
واثرها على التالميذ بطيئي التعلم (الهدف )5-4
أ .تاريخصدورالتقرير 2017/
ب .وسائلالعمل 

 دراسة املعلومات والبيانات املقدمة من قبل قسم التربية الخاصة في املديرية العامـة للتعلـيم العـام واالهلـي
واالجنبي عن طبيعة عمل القسم وخططه بشأن (صفوف التربية الخاصة ،الدمج التربوي للتعليم الشامل،
املرحلة التكميلية للصفين الخام والسادس الخاص للتعليم املوازي في ضوء التعليمات املعتمدة.
 اجراء زيارات ميدانية الى شعب التربية الخاصة في كل من املديرية العامة لتربية بغداد الرصافة االولى و الكرخ
االولـى  ،للتعـرف علـى املـدارس االبتدائيـة التـي تضـم صـفوف للتربيـة الخاصـة فضـال عـن زيـارة عينـة مـن تل ـ
املدارس للكشف عن ابرز املشكالت التي تعاني منها تل الصفوف من حيث البيئة املالئمة ومدى توافر الوسائل
التعليمية واملالكات املتخصصة واالشراف التربوي واملناهج الدراسية والبرامج املعدة لخدمة ذوي االحتياجات
الخاصة .
 اعتماد القوانين والتعليمات والضوابط التنظيمية في تنفيذ مهام الرقابة والتدقيق منها ( قانون وزارة التربية
رقم  22لسنة  ،2011قانون التعليم االلزامي رقم  118لسنة  1976وتعديالته ،نظام وزارة التربية رقم  13لسنة
 ،1972نظام املدارس االبتدائية رقم  30لسنة  ، 1978تعليمات االرشاد التربوي رقم  1لسنة  ، 2012تعليمات
صفوف التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية).

د .الملخص التنفيذي
ان اهم ما تهدف اليه صفوف التربية الخاصة في املدارس االبتدائية تطوير ورفع كفاءة العملية التربوية والعمل
على تنمية قدرات التالميذ بطيئي التعلم ملسايرتهم مع اقرانهم االسوياء من الفئة العمرية الواحدة واملستوى الدراس ي
الواحد من خالل تقديم الرعاية الفعالة والخدمات املتخصصة بما يكفل توجيههم وتطوير قابلياتهم نحو املستوى
املطلوب.
تم اعداد هذا التقرير بهدف الوقوف على املشكالت التعليمية لصفوف التربية الخاصة حيث لوحظ من خالل
التدقيق ان اغلب املدارس تحتوي على صف خاص واحد في املدرسة يستمر من االول الى الرابع االبتدائي وتتولى
معلمة التربية الخاصة االنتقال مع تالميذ الصف الخاص الذين ال يتجاوز عددهم  12تلميذ عند انتقالهم من صف
الـى اخـر امـا بقيـة املـدارس فتعتمـد الـدمج التربـوي الــذي يـتم بموجبـه تعلـيم تالميـذ التربيـة الخاصـة فـي الصــفوف
االعتيادية مما يددي الى حرمان التلميذ في حال رسوبه من البقاء مع اقرانه في صف التربية الخاصة اذ يتم اعادته الى
الصفوف االعتيادية بسبب انتقال صف التربية الخاصة الى صف اعلى ومن جهة ثانية ال يمكن قبول طلبة جدد من
ذوي االحتياجات الخاصة في الصف االول بسبب انتقال صف التربية الخاصة الى صف اعلى االمر الذي يستوجب
البحث عن مدرسة تربية خاصة اخرى تحتوي على صف اول للقبول فيـه ،فضـال عـن كثـرة حـاالت الـدمج التربـوي
لتالميذ التربية الخاصة مع الصفوف االعتيادية والذي ال يحقق للتالميذ الفائدة املتوقع ان يحققها صف التربية
الخاصة من عناية واهتمام واساليب تعليمية تتناسب مع اوضاعهم الصحية والنفسية.
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ومن خالل الزيارة امليدانية لبعض املدارس لوحظ صغر حجم صفوف التربية الخاصة اذ يتم اقتطاع جزء من
مساحة غرف االدارة او مخزن املدرسة العداد صف التربيـة الخاصـة ممـا يـددي الـى صـعوبة حركـة التالميـذ داخـل
الصف وقرب لوحة الكتابة السبورة من مكان جلوس التالميذ وعدم توافر املكان املناسب لوضع كرسـ ي وطاولـة
جلوس ملعلم الصف الخاص  ،كما ان انخفاض اعداد اعضاء الهيئة التعليمية في املدارس املشمولة بالتربية الخاصة
في بعض املديريات العامة للتربية انعك سلبا على توفير فرصة للتوسع في صفوف التربية الخاصة في املدارس التابعة
لتل املديريات

د.اهم التوصيات 








التوسع في صفوف التربية الخاصة بما يتناسب مع الحاجـة الفعليـة مـن الرقعـة الجغرافيـة الواحـدة ولكافـة
الصفوف الدراسية االربعة (االولى والثانية والثالثة والرابعة) التي اجازتها تعليمات التربية الخاصة و ذل ملنع
تسرب التالميذ في حالة عد وجود صفوف خصة الستقبالهم .
االلتزام بتطبيق التعليمات املتعلقة بتحديد عدد التالميذ داخل الصف الخاص وقيام شعب التربية الخاصة في
املديريات العامة للتربية بمراقبة الحد االعلى واالدنى للتالميذ املقبولين في صفوف التربية الخاصة.
ان تكون مساحة صف التربية الخاصة مناسبة وكافية لحركة التالميذ مع مراعاة الحاالت املرضية للتالميـذ
وتوافر البيئة التعليمة السليمة والصحية داخله.
قيام وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتنظيم اجراء فحص دوري للتالميذ بطيئي التعلم في مـدارس
التربية الخاصة والوقوف على حالتهم الصحية ومعرفة مستوى التقدم الذي وصل إليه التلميذ مع التشديد على
ان يكون التشخيص موضوعي ودقيق وغير متحيز.
االلتزام بتعيين املعلمين الجامعيين اختصاص تربية خاصة في املدارس املشمولة بصفوف التربية الخاصة ملا
لذل من اثر على التالميذ بطيئي التعلم والذين هم بحاجة الى بذل جهود استثنائية من قبل معلمين مختصين
ومدهلين علميا ونفسيا للتعامل مع هذه الشريحة من التالميذ .
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معلومات االتصال
للمزيد من املعلومات واالستفسار يسرنا استقبال
استفساركم واي امور ترغبون في طرحها التواصل
معنا عبرالعناوين االتية:

ديوان الرقابة املالية االتحادي
دائرة الشؤون الفنية والدراسات
Website: www.fbsa.gov.iq
e-mail: info@fbsa.gov.iq
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