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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ :لسى 
 انًذَٛخ 

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انثبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

/ ػهٕو انسٛبح / اخزًبع ٔالزصبد: انفرع

 َسبَٛبدآداة ٔإ/ ػهٕو ػبيخ 

 -3-ًَٕرج رلى 

 سبػخ ٔازذح: انًّذح 

ّٕرح 6102-6102رؼهٛك انذرٔس ٔانزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انذراسٙ  ٚراػٙ)ًَٕرج يسبثمخ   (ٔززٗ صذٔر انًُبْح انًط

ّٔلانًدب  (ثًبَٙ ػاليبد)ػهٗ يسزٕٖ انًؼبرف : ل األ

 (ػاليبد ارثغ: ) انخطأ يصسًسب اٜرٛخ ػٍ اندًم ،"خطأ"أٔ " صّر"ـأخت ث: أٔاًل

 .الفئات التً تعنى بالشأن العام وتلتزم قضاٌا المجتمع وتدلً برأٌها  بلد ما ٌتألف من فً الرأي العام  -أ

 .وضع نسخه عنه فً وزارة العدل  ٌتطلب عقد العمل الجماعً -ب

 .ألكبر سنا من بٌن المرشحٌن المتنافسٌن الذي ٌؤدي الى فوز المرشح ا  النظام االكثري هو -ج

 . آٌار الى نهاٌة اٌلول  55ك وٌحمً االعشاش من شباقانون الصٌد البري ٌمنع استعمال الدبق وال -د

 (ػاليزبٌ: )االرٛخ يٍ اندًماخزر االخبثخ أٔ اإلخبثبد انصسٛسخ فٙ كم : ثبًَٛب

  :يٍ  ػُبصر فٙ انذفبع انًذَٙ رزكٌٕ -6

 ن لمالك وزارة  الدفاع  ٌن وأجراء تابعٌموظف -أ

 ن من جمعٌات خاصة ٌن متطوعٌموظف -ب

 رفٌن من االهلٌن طن ٌمكلف -ج

 .نٌن اختٌارٌٌن او متطوعٌمساهم -د

 : يذح ٔالٚخ انًدهس االخزٛبر٘ ْٙ -0

 سنوات  4 -أ

 سنوات  5 -ب

 سنوات  6 -ج

 سنوات 8 -د

يذنٕالد اَخفبض َسجخ انًشبركخ فٙ االَزخبثبد انُٛبثٛخ  -4

 : 

 رضى الناخبٌن عن الظروف المحٌطة بالعملٌة االنتخابٌة  -أ

المشاركة فً  ألهمٌةوعدم ادراك  الناخبٌن مباالةال -ب

 .االنتخابات 

 .شرعٌة السلطة المنبثقة عن مثل هذه االنتخابات اضعاف -ج

 .  عً المواطنٌن لدورهم السٌاسًو -د

فٙ  ثٓب انًٕكميٓبو انذفبع انٕطُٙ  -3

 :نجُبٌ انٗ انمٕٖ انًسهسخ انزٙ رزأنف يٍ

  شركات الحماٌة الخاصة -أ

 قوى االمن الداخلً  -ب

 الصلٌب االحمر اللبنانً   -ج

 السالح بحكم وظٌفتهم همحمل -د

 (ػاليزبٌ:  ) كم يُٓبيؼَُٕب  يٍ ػًٕدٍٚ ف يٓبو لٕٖ االيٍ ضًٍ خذٔلصُّ: ثبنثًب

 بط الجرائم بعد وقوعها ض -1

 المحافظة على االمن والسالمة العامة وحماٌة الحرٌات   -5

 تنفٌذ االنابات القضائٌة والمذكرات  العدلٌة   -3

 ومساعدة المحاكم فً اجراء التبلٌغات  مع المتهمٌنوالتحقٌق  االدلةجمع  -4

 حماٌة االشخاص والممتلكات -5

  السهر على تطبٌق القوانٌن واالنظمة -6
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 )سذ ػاليبد: )رسهٛم يسزُذاد: انًدبل انثبَٙ

 ( 0)رلى يسزُذ 

االنتخابات النٌابٌة فً ٌوم واحد لجمٌع الدوائر االنتخابٌة وذلك خالل الستٌن ٌوماً التً تسبق انتهاء والٌة مجلس  ىتجر   

ٌُحل فٌها المجلس المذكور، حٌث تجر االنتخابات خالل الثالثة أشهر التً تلً نشر مرسوم  ىالنواب، باستثناء الحالة التً 

 .الحل

 .وتكون المهلة بٌن تارٌخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهٌئات الناخبة تسعٌن ٌوماً على األقل. تدعى الهٌئات الناخبة بمرسوم

 

  6118 \01\8انصبدر ثزبرٚخ  40: رلى يٍ لبٌَٕ االَزخبة 44ٔ 43انًبدح 

 

  (6)رلى يسزُذ 

ٌّة مناسبة هً. البلدٌة االنتخابات استحقاق فرصة اللبنانً أمامه المواطن    خٌاراته ترّشحا وممارسة رأٌه عن للتعبٌر وفعلٌة جد

 شؤونه فً إدارة المشاركة من اللبنانً المواطن وتمكٌن لبنان فً الدٌمقراطٌة العملٌة تفعٌل إعادة مداخل أحد وهً وانتخابا،ً 

 .المحلٌة

 لتنظٌم هذه الحكومة، تجرٌها التً القانونٌة االستعدادات مع المواطن تجاوب فً تكمن االنتخابٌة العملٌة هذه فً األولى الخطوة

 .الشخصٌة لألحوال العامة المدٌرٌةو والبلدٌات الداخلٌة وزارة أعّدتها أولٌة انتخابٌة قوائم نشر خالل من االنتخابات،

 العاشر من إلى الجاري شباط من العاشر من الممتّدة الفترة فً القوائم، هذه على االّطالع واجبه، ومن المواطن، مسؤولٌة من

 بدّ  تصحٌحه، ال أجل من فٌها، خلل أيّ  اكتشاف حال فً المختّصة، القٌد لجان أمام االعتراض الحّق فً وممارسة المقبل، آذار

ٌّة، بطاقة على االستحصال بضرورة التذكٌر من هنا ٌّر لمن أو بعد، لم ٌستصدرها لمن هو  حّقه ممارسة من لٌتمّكن وضعه، تغ

 .االقتراع فً

ّٙ انًٕلغ ػٍ ٔانجهذٚبد، انذاخهٛخ ٔزٚر انًشُٕق، َٓبد                        http://www.elections.gov.lb: اإلنكزرَٔ

 

 :اَطاللًب يٍ انًسزُذٍٚ أخت ػٍ االسئهخ اٜرٛخ

 (ػاليزبٌ) .التً ٌتناولها نوعه ، مصدره والفكرة الرئٌسة قدم كال من المستندٌن -1

 : دٌن استخرج من المستن -5

 (خػالي) .المهل القانونٌة إلجراء االنتخابات ودعوة الهٌئة الناخبة -أ

 (خ َٔصفػالي) .المواطن قبل العملٌة االنتخابٌة واجبات -ب 

 :ٌشٌر المستند الثانً الى االنتخابات البلدٌة   -3

والمدة القانونٌة التً ٌبت خاللها قبول او رفض طلب  الجهة الصالحة التً تقدم الٌها تصارٌح المرشحٌن اذكر -

 (َٔصف ػاليخ)  .الترشٌحات

 

 (:ػاليبد سذ) دراسخ ٔضؼٛخ يشكهخ: انًدبل انثبنث

 فٌه ٌعملون الذي المصنع صاحب لمفاوضة تمهًٌدا حّرة، مهن نقابة تأسٌس بهدف العدل وزارة لدى بطلب العّمال من عدد تقّدم

ًّ  عمل عقد إبرام على ٌّة وافقت العقد، إبرام وعند ؛جماع ٌّة العموم ٌّة الصٌغة على الجمع ٌّة للعقد النهائ  .نصف االعضاء بأغلب

 )ػاليزبٌ( .اعاله المسألة فً ةالوارد ةالقانونٌّ  ات المغالط صّحح -1

ًّ  المرجع سمّ  -5  المراجعة خصائص من ثالًثا مبٌنا  ةالفردٌ العمل بنزاعات المتعلّقة بالمراجعات ظرلنل المختصّ  القضائ

 (ٌػاليزب( .هأمام

ًّ  العمل لتفعٌل ٌناقتراح قّدم -3  )ػاليزبٌ) .والمسؤول الحرّ  النقاب

 

 

 ػًاًل يٕفًمب
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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ :لسى 

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انثبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

/ ػهٕو انسٛبح / اخزًبع ٔالزصبد: انفرع

 َسبَٛبدآداة ٔإ/ ػهٕو ػبيخ 

 -3-ًَٕرج رلى 

 سبػخ ٔازذح: انًّذح 

ّٕرح 6102-6102رراػٙ رؼهٛك انّذرٔس ٔانّزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انّذراسٙ )أسس انّزصسٛر   (ٔزّزٗ صذٔر انًُبْح انًط

 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًمزرزخ انسؤال

 (ثًبَٙ ػاليبد)ػهٗ يسزٕٖ انًؼبرف : انًدبل االٔل

 أاًل

 صح -أ

 .خطأ، ٌجب وضع نسخة عنه فً وزرة العمل -ب

خطأ ، هو النظام الذي ٌؤدي الى فوز المرشح الذي ٌنال  -ج

 .عدد من اصوات المقترعٌن كبرأ

الدبق والشباك  قانون الصٌد الذي ٌمنع استعمال خطأ، -د

عشاش البٌض وصغار الطٌور، ٌمنع صٌد أوٌحمً 

 .الطٌور النافعة وٌحدد االنواع المسموح بصٌدها

 ػاليبدرثغ أ

ػاليخ ٔازذح نكم إخبثخ 
 صسٛسخ

َٔصف ػاليخ نهخطأ َٔصف 
 ػاليخ نهزصسٛر

ًٛب  ثبَ

  .ج .1

 .د -ج  .5

 .د -ب .3

 .ج -ب .4

 زبٌػالي

 نكم خبَخػاليخ  َصف

فٙ زبل ٔخٕد اخبثزٍٛ 
 مسى انؼاليخرصسٛسزٍٛ 

  6 - 5 -5 : ضابطة ادارٌة   بثبنًث

  4 -3 -1:     ضابطة عدلٌة
 ػاليزبٌ

 ػاليخ نكم إخبثخ صسٛسخ رثغ

 نكم ػُٕاٌػاليخ  رثغ ٔ

 )سذ ػاليبد: )رسهٛم يسزُذاد: انًدبل انثبَٙ

1 

 :(1)رقم لمستند ا

 مادة قانونٌة    /نص : َٕػّ -

يٍ لبٌَٕ االَزخبة انصبدر  44ٔ 43انًبدح  :يصذرِ -

 40: رلى  8/01/6118ثزبرٚخ 

االنتخابات والمهل  موعد اجراء:  انفكرح انرئٛسٛخ  -

 .المتعلقة بها

 :(5)لمستند رقم ا

 نص : َّٕػ -

 عن والبلدٌات، الداخلٌة وزٌر المشنوق، نهاد :يصذرِ -

ّٙ انًٕلغ   http://www.elections.gov.lb:اإلنكزرَٔ

ٌّة :خانرئٛسٛانفكرح  -  المواطن ودور البلدٌة االنتخابات أهم

ٌّة االستعدادات مواكبة فً  .الحكوم

 ػاليزبٌ

 رثغ ػاليخ نكم َٕع

 رثغ ػاليخ نكم يصذر

  نهفكرح انرئٛسٛخَصف ػاليخ 

 

http://www.elections.gov.lb/
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 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًمزرزخ انسؤال

5 

 إلخراء االَزخبثبدانًٓم انمبََٕٛخ  - أ

خالل الستٌن ٌوماً التً تسبق انتهاء والٌة مجلس  -

ٌُحل فٌها المجلس المذكور،  النواب، باستثناء الحالة التً 

حٌث تجري االنتخابات خالل الثالثة أشهر التً تلً 

 .نشر مرسوم الحل

المهلة بٌن تارٌخ نشر هذا المرسوم . دػٕح انٓٛئخ انُبخجخ - 

 .الناخبة تسعٌن ٌوماً على األقلواجتماع الهٌئات 

 َصف ػاليخ نكم يٓهخ ػاليخ

 ٔاخجبد انًٕاطٍ -ة 

ٌّة القوائم على االّطالع -  األّولً، النشر فترة فً االنتخاب

 .هذه القوائم مضمون فً التدقٌق بهدف

 ،المختّصة القٌد لجان أمام االعتراض فً الحقّ  ممارسة -

 .تصحٌحه من أجل فٌها، خلل أيّ  اكتشاف حال فً

ٌّة، بطاقة على االستحصال ضرورة -  لم لمن هو

ٌّر لمن أو بعد، ٌستصدرها  من لٌتمّكن وضعه، تغ

 .االقتراع فً حّقه ممارسة

 ػاليخ نكم فمرحَصف  خ َٔصفػالي

3 

التً تقدم الٌها تصارٌح المرشحٌن  اندٓخ انصبنسخ -

 المحافظة، القائمقامٌة : 

لقبول او رفض طلبات   الترشٌح  انًذح انمبََٕٛخ -

  .ثالثة اٌام من تقدٌم الطلب

 َٔصف ػاليخ
 نهدٓبد انصبنسخ ػاليخ 

 َٔصف ػاليخ نهًذح انمبََٕٛخ 

 (سذ ػاليبد)دراسخ ٔضؼٛخ يشكهخ  :انًدبل انثبنث 

 

0- 

 انزصسٛر انًغبنطخ

 وزارة العمل وزارة العدل

 نقابة مهنٌة نقابة مهن حرة

 ثلثً االعضاء نصف االعضاء

  

 ػاليزبٌ
هًغبنطبد ٔػاليخ ػهٗ نػاليخ 

 انزصسٛر

 

ّٙ  انؼًم يدهسانًرخغ انمضبئٙ ْٕ  -5  انزسكًٛ

 : أمامه المراجعة خصائص

 .المراجعة بتّ  فً السرعة 

ٌّة الرسوم من اإلعفاء   .القضائ

 .بمحام ضرورة االستعانة عدم 

 ػاليزبٌ
َصف ػاليخ نكم اخبثخ 

 صسٛسخ

 

ّٙانؼًم  زفؼٛمااللزرازبد ن  -3  .انُمبث

ًّ  والتثقٌف التوعٌة ضرورة   .العّمال

ٌّة على العمل   .الشرذمة عدمو النقابات استقالل

 .النقابات فً السٌاسة أو الدولة تدّخل عدم 

، التنظٌم  ًّ  .االنتساب ومالحقة الداخل

 بعدد النقابة عضوٌة لمنصب الترشح حقّ  حصر 
 .السلطة تداول لمبدأ تحقًٌقا محّددة دورات

 فً الشباب وعنصر للنساء( كوتا)حصص  لحظ 

ٌّة النقابات  .العّمال

 ػاليخ ٔازذح نكم يمزرذ ػاليزبٌ

 


