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 انٓيئخ األكبديًّيخ انًشزشكخ

انزشثيخ انٕعُيخ ٔانزُشئخ : قغى 
 انًذَيخ

 انزشثيخ انٕعُيخ ٔانزُشئخ انًذَيخ: انًبدح

 انثبَٕيخ انؼبّيخ : انشٓبدح

/ ػهٕو انسيبح / اخزًبع ٔاقزصبد: انفشع

 َغبَيبدآداة ٔإ/ ػهٕو ػبيخ 

 -4-ًَٕرج سقى 

 عبػخ ٔازذح: انًّذح 

ّٕسح نسيٍ 6102-6106يشاػي رؼهيق انذسٔط ٔانزٕصيف انًؼّذل نهؼبو انذساعي )ًَٕرج يغبثقخ  (صذٔس انًُبْح انًغ  

ّٔل  (بدػاليثًبَي )ػهٗ يغزٕٖ انًؼبسف : انًدبل األ
 

 (ػاليبد اسثغ: )يصسسًب   انخغأ اآلريخ ػٍ اندًم ،"خغأ" وأ" صّر"أخت ة: أٔاًل
 

 .يحددها مجلس الوزراء وينفذها المجلس االعلى للدفاع ان السياسة الدفاعية في لبنان  .أ 

 .نسان مااب  اجر ماد   اال ع هو انخراط الفرد في نشاط يهدف الى خدمةالتطوّ  .ب 

 .المهنة هذه  لممارسةالزامي و ة هناابات المهن الحرّ االنتساب الى  .ج 

 .فاط مراكز السكناخضع قانون الصناعات ك  المؤسسات الصناعية لمعيار واحد هو االبتعاد عن  .د 

 
 (ٌبزػالي: )االريخ ندًماخزش االخبثخ أٔ اإلخبثبد انصسيسخ في كم يٍ ا: ثبَيًب

يٍ اْى االَدبصاد انزي زققزٓب انسشكخ انُقبثيّ   -0

 : 

 .صدور قانون الضمان االجتماعي   .أ 

 .الزامية االنتساب الى الناابات  .ب 

  .ايجار المحالتصدور قوانين لزيادة  .ج 

 .من قانون العم   55تعدي  المادة  .د 

  :انًدهظ االػهٗ نهذفبعيٍ اػضبء  -6

 . وزير العد  .أ 

 .وزير الدفاع  .ب 

 .  ةوزير المالي .ج 

 .وزير التربية  .د 

 : انًسبفظخ ػهٗ االيٍ في انذاخمف انديش يكّه -3

 .من رئيس الجمهورية  مرسومب .أ 

 .بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء  .ب 

 .بارار من وزير الدفاع   .ج 

 .بارار من وزير الداخلية .د 

 :يٍ انًٓبو انزي يقٕو ثٓب انصهيت االزًش انهجُبَي  -4

 .االسعاف االولي  .أ 

 .اطفاء الحريق   .ب 

  . تأمين المناز  للنازحين .ج 

 . معاينة المرضى وتأمين الدواء .د 

 
 (ػاليزبٌ)  .يُبعجٓب  يٍ ػجبساد في انؼًٕد  انثبَي  ٔيب في انؼًٕد االٔل ثيٍ يٓبو قٕٖ االيٍ انذاخهي اسثظ : ثبنثًب

 

 

 ضابطة ادارية     -1

 

 

 ضابطة عدلية    -2

  

 . توقيف المجرمين وضبط الجريمة  -أ

 حفظ االمن  -ب

 حماية الممتلكات العامة والخاصة -ج  

 حماية الحدود     -د 

 مساعدة المحاكم بالتبليغات واالنابات  -ه

 المتظاهرينالمحافظة على امن  -و

 ضبط الجريمة بعد وقوعها وجمع ادلتها  -ز

 حراسة السجون  -ح

 

 (عذ ػاليبد : )رسهيم يغزُذاد: انًدبل انثبَي

 

  (0)سقى  يغزُذ 

ع عليها  ويلصق فورا االعالن الذ  يتضمن النتيجة هذه على تراع المؤقتة ويوقّ قيعلن الرئيس على اثر فرز االصوات نتيجة اال"
 . "الص  عن هذا االعالن بناء لطلبهممن المرشحين او مندوبيهم صورة طبق ا االقتراع ، ويعطي كالّ باب قلم 

ع اعضاء هيئة الالم جميع عما  على نسختين ، يوقّ ا باألم رئيس الالم محضر  المؤقتة لالقتراع في الالم ، ينظّ  ةعندما تعلن النتيج"
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 .صفحاتها 

وراق االقتراع ، ومحضر االعما  ألوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون ، وجميع على رئيس الالم ان يضع في ملف خاص 
 .ا ، وورقة فرز اصوات المرشحين االمذكور ساب

منية حيث يصار الى تسليمه مع أيختم هذا المغلف بالشمع االحمر ويناله رئيس الالم ومساعده الى مركز لجنة الايد بمواكبة 
 .ى رئيس لجنة الايد او من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين المستندات التي يتضمنها ال

 ." لالعالن  قغير مطابويعتبر رئيس الالم ومساعده مسؤولين اذا وص  المغلف مفتوحا او 

  9 \ 65رسذ سقى  6119\01\7انصبدس ثزبسش  79 – 72انقبٌَٕ االَزخبثي انًبدح 

 

 (6) سقى يغزُذ 

إن مجّرد إجراء انتخابات نزيهة وشّفافة من الناحية الفّنية في بلد ما، ال يعني أن نظام الحكم في ذلك البلد قد خرج من مصاّف   
ا؛ فاالنتخابات التي يوَصف نظام الحكم الُماَتِرن بها بالديماراطّي، تتطلّب ثالثة  الدو  التسلّطّية أو الشمولّية وأصبح ديماراطّي 

أوال ، تنظيم عم  مؤسسات الحكم على أساس مبدأ : والمبادئ الرئيسّية الثالثة هي. كما تستلزم توافر ثالثة معايير مبادئ وأسس
حكم الاانون؛ ثانيا ، تمكين المواطن من المشاركة في عملية صنع الارارات السياسّية واعتماد مبدأ التداو  السلمّي على السلطة 

لحة العاّمة للمواطنين؛ ثالثا ، تنظيم عالقة مؤّسسات الحكم بالجماهير على أساس رابطة وممارسة السلطة بهدف تحايق المص
 .المواطنة أ  تمّتع جميع فئات المجتمع بمختلف الحاوق والواجبات على َقَدم المساواة

االنتخابات لتحايق مااصد  بعد إرساء تلك المبادئ في الديماراطّيات المعاصرة في شك  دساتير ديماراطّية توافاّية، ُتجرى      
التعبير عن مبدأ ان : فمعيار فعالّية االنتخابات يعني انها ليست هدفا  في حّد ذاتها، وإنما هي آلّية لتحايق مااِصد أعلى هي. محّددة

توفير الشعب هو مصدر السلطة وال سيادة لفرد أو لالّة، وانتخاب الحكام وتسوية الصراع على السلطة يتّم بطرق سلمّية ،و
 .هذا فضال  عن انها تمّث  مصدرا  لتوعية المواطنين وتجنيد السياسيين والاادة. الشرعية الشعبية للحكام ومحاسبة الحكام

ومعيار الحرّية يعني احترام الحاوق والحّريات السياسّية الرئيسّية كحّرية الحركة والتعبير واالجتماع والمشاركة في      
وق الواردة في مجموعة من الوثائق واالتفاقيات الدولّية، كما يعني احترام مبدأ حكم الاانون أ  خضوع التصويت وغيرها من الحا

ويعني أيضا  احترام مبدأ التنافسّية بين . الحّكام والمحكومين لاانون ُمسَبق ُيرسي الاواعد التي على أساسها ُتجرى االنتخابات
 .مرشحين متعّددين أو برامج مختلفة

يار النزاهة يعني أّن االنتخابات ُتجرى بشك  دورّ  وتاوم على نظام انتخابّي عاد  وفّعا ، وتستند الى حّق االقتراع ومع     
العام، ويلتزم الاائمون عليها بالحياد السياسّي والحزبّي في إدارتها، وبالشفافّية في تسجي  الناخبين وفي فرز األصوات وإعالن 

 .النتائج

ارب المعاصرة للدو  الديماراطّية ان االنتخابات الديماراطّية التنافسّية ال تجر  إال في ُنظم حكم ديماراطّية تشير التج        
، فاالنتخابات ال تسبق الديماراطّية، "ذروة الديماراطّية وليست بدايتها"أ  أن االنتخابات الحّرة والنزيهة هي . بدساتير ديماراطّية

 .وال الحرّيات والحاوق وهي ال ُتنِتج الديماراطّية

  6119ثيشٔد،  -انًُظًخ انؼشثيخ نًكبفسخ انفغبد -انُضاْخ في االَزخبثبد انجشنًبَيخ -ػجذ انفزبذ يبضي. د     

 

 : اَغالقب يٍ انًغزُذيٍ اخت ػٍ االعئهخ اآلريخ 

 (ػاليزبٌ ) م كال  من المستندّين  نوعه ـ مصدره ـ الفكرة الرئيسية التي يتناولهاقدّ   -1

 :استخرج من المستندين  -2

 (خػالي)  مه رئيس الالم الى لجنة الايد ف الذ  يسلّ محتويات المغلّ  .أ 

 (زبٌػالي)  .الضرورّية إلضفاء صفة الديماراطّية على انتخابات معّينةركائز ال .ب 

 ( خػالي)  . يه بّين من خال  فكرتين دالالت ارتفاع نسبة المشاركة في االنتخابات النياب  -3

 

 (ػاليبد  عذ)دساعخ ٔضؼيخ يشكهخ  :انثبنث انًدبل 

وقد اشترط عليه صاحب العم  الابو  بساعات عم  إضافية غير . يعم  سمير في مؤسسة ابرم معها عاد عم  فرد       
مدفوعة عندما تحتاجه المؤسسة، والتناز  عن حّاه في االجازة السنوية، ودفع له مبلغ مليون ليرة لبنانية شهريا  أ  مبلغا  يزيد عن 

 .اعترض على شرطين من هذه الشروط الثالثة تطبياا لفانون العم  اال ان سمير . الحّد األدنى لألجور

 (ػاليخ) .الشرطين اللذين رفضهما سمير بّين -1

  (ػاليخ َٔصف)  . عدد عناصر عاد العم  الفرد    -2

 .   ين من مميزات التااضي امامهاتفي هذا النزاع مبرزا اثن في حا  قرر سمير اللجوء الى الاضاء سّم المحكمة الناظرة -3

 (َٔصف خػالي)    

 (زبٌػالي) .او عدمه برر بفكرتين موقفك من الزامية االنتساب الى الناابات  -4



3 
 

 ػًاًل يٕفًقب

 

 انٓيئخ األكبديًّيخ انًشزشكخ

انزشثيخ انٕعُيخ ٔانزُشئخ  :قغى 
 انًذَيخ

 انزشثيخ انٕعُيخ ٔانزُشئخ انًذَيخ: انًبدح

 انثبَٕيخ انؼبّيخ : انشٓبدح

/ ػهٕو انسيبح / اخزًبع ٔاقزصبد: انفشع

 َغبَيبدآداة ٔإ/ ػهٕو ػبيخ 

 - 4-ًَٕرج سقى 

 عبػخ ٔازذح: انًّذح 

ّٕسح 6102-6106رشاػي رؼهيق انّذسٔط ٔانّزٕصيف انًؼّذل نهؼبو انّذساعي )أعظ انّزصسير   (ٔزّزٗ صذٔس انًُبْح انًغ

 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًقزشزخ انغؤال

 (ثًبَي ػاليبد)  ػهٗ يغزٕٖ انًؼبسف :انًدبل االٔل

 :أاًل

 .صح -أ

 دون مااب  : خطأ -ب

 صح   -ج

اخضعها ايضا لعدم االضرار بالسالمة العامة خطأ   -د 
 العامة  ةوالهواء والمياه والراح

 ػاليبد اسثغ 

 صر ػاليخ ٔازذح نكم إخبثخ

 َٔصف ػاليخ نهخغأ

 َٔصف ػاليخ نهزصسير

 : ثبًَيب

 .د – أ.  1

 .ج –ب  .2

  .ب .3

 .د – أ .4

 ػاليزبٌ

 َصف ػاليخ نكم خبَخ

في زبل ٔخٕد اخبثزيٍ صسيسزيٍ 
 رقغى انؼاليخ

 :ًثبثبن

 و  –ج  –ب  :اداريه ضابطة .1

 ز  -هـ  –أ :  ضابطة عدلية .2

  ح  -د :المشتت     

 يُبعجخػاليخ نكم إخبثخ  سثغ ػاليزبٌ

 (عذ ػاليبد)رسهيم يغزُذاد : انًدبل  انثبَي

    (1)رقم  مستند 1

 قانون   \نص :     َٕػّ -

الصادر   79 – 79الاانون االنتخابي المادة :  يصذسِ   -
 9 / 25تحت رقم  7/15/2559بتارخ

مهام رئيس الالم اثناء عمليه الفرز :  خانشئيغي انفكشح  -
 واعالن النتائج 

 ػاليزبٌ

 ػاليخ نكم يغزُذ

سثغ ػاليخ  نهًصذس ػاليخ  سثغ
 فكشح انشئيغيخَٔصف نه نهُٕع

 ( 2)رقم  مستند

 نص: َٕػّ -

النزاهة في االنتخابات -عبد الفتاح ماضي. د :يصذسِ -
 2559 بيروت -المنظمة العربية لمكافحة الفساد-البرلمانية

المبادئ والمعايير الضرورية لديماراطية  :انشئيغيخ انفكشح -
 .االنتخابات

2 

 

 

 

 

 : يسزٕيبد انًغهف - أ

جميع اوراق  -لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون ،  -
فرز  ورقة  -ا امحضر االعما  المذكور ساب -االقتراع 

    .اصوات المرشحين 

 رسزٓب خظ ػاليخ نكم فكشح سثغ خػالي

 

 :ْيانضشٔسّيخ  شكبئضان - ة

تنظيم عم  مؤسسات الحكم على أساس مبدأ حكم  -
 الاانون

عملية صنع الارارات  يتمكين المواطن من المشاركة ف -
 السياسّية

 السلمّي على السلطة    مبدأ التداواعتماد  -

ممارسة السلطة بهدف تحايق المصلحة العاّمة  -
 .للمواطنين

تنظيم عالقة مؤّسسات الحكم بالجماهير على أساس  -
رابطة المواطنة أ  تمّتع جميع فئات المجتمع بمختلف 

 فكشحَصف ػاليخ نكم  زبٌػالي
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 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًقزشزخ انغؤال

 .الحاوق والواجبات على َقَدم المساواة

3 

 :دالالد اسرفبع َغجخ انًشبسكخ في االَزخبثبد 

 مؤشر على اهتمام المواطنين بالشأن العام   -

ة خبين عن الظروف المحيطة بالعمليرضى النا -

 .االنتخابية 

 شرعية السلطة  لترسيخ -

 خػالي
 ػاليخ نكم دالنخ َصف 

 ٍزيانًغهٕة اثُ

 (عذ ػاليبد) ٔضؼيخ يشكهخدساعخ :انًدبل انثبنث 

 

 :انششعبٌ انهزاٌ سفضًٓب ثبعى -1

 .ساعات العم  اإلضافية -

 .التناز  عن االجازة السنوية -
 ششطػاليخ نكم َصف  خػالي

 

 :ػُبصش ػقذ انؼًم انثالثخ -2

  التبعّية   + األجر +العم  
ػاليخ 
 َٔصف

 َصف ػاليخ نكم ػُصش

 

انؼًم انًسكًخ انصبنسخ نهُظش في َضاػبد ػقٕد  -3

 : انفشديخ

 مجلس العم  التحكيمّي 

 :يٍ يٍ ييضاد انزقبضي أيبيٓبزاثُ

 النظر بالنزاع بالطرق المستعجلة -

 .الدعوى أمامها من الرسوم الاضائيةتعفى  -

 االستعانة بمحاٍم ليست إلزامية اثنين  -

ػاليخ 
 َٔصف

َصف ػاليخ نهزغًيخ َٔصف 
 ػاليخ نكم ييضح

 

 :انضاييّ االَزغبة  يغانًٕقف  -4

 ينظم المهنة  -

 مطالبة افض  بحاوق العما   -

 وجود ناابة  واحدة لك  مهنة  -

 ػاليخ نكم يٕقف ػاليزبٌ

 

 :انًٕقف ضذ انضاييخ االَزغبة 

 مخالفة مبدأ الحرية الناابية  -

 دفع بدالت انتساب الزامية -

  

 


