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 انهُئخ األكبدًَُّخ انًشزركخ
لضى انزرثُخ انىطُُخ وانزُشئخ 

 انًذَُخ

 انزرثُخ انىطُُخ وانزُشئخ انًذَُخ: انًبدح

 ضبَىَخ ان: انشهبدح

/ ػهىو انحُبح / اعزًبع والزصبد: انفرع

 َضبَُبدآداة وإ /ػهىو ػبيخ 

 -6-ًَىرط رلى 

 واحذح صبػخ: انًّذح 

 

 (وحزً صذور انًُبهظ انًطّىرح 6102-6106َراػٍ رؼهُك انذروس وانزىصُف انًؼّذل نهؼبو انذراصٍ ) ًَىرط يضبثمخ

 (صًبٍَ ػاليبد)ػهً يضزىي انًؼبرف : انًغبل األّول

 (ٌبزػالي) :يؼُىًَب كم يُهب  رُخ فٍ ػًىدٍَ ِف انًؼطُبد اصُّ: أواًل

 –5تبصٌر اعالمً  –4تعتٌم اعالمً  -3االعالمً باالجهزة الرسمٌة  حصر النشاط  –  2كشف الحقائق لخدمة المصلحة العامة 

 .دور رقابً ردٌف لدور االجهزة الرقابٌة الرسمٌة –6ما ٌصب فً مصلحة الحاكم فقط  ال تكشف اال

 (ارثغ ػاليبد: )،  يصححًب   انخطأ"خطأ"أو " صّح"اِرُخ ثـ انغًم أعت ػٍ : صبًَُب

 

 .البلدٌة ان ٌترشح فً الدائرة التً ٌسكن فٌها على المرشح الى االنتخابات  -1

 .للخاسر فً االنتخابات حق الطعن بنتائج االنتخابات  -2

 .بالدعاوى ذات الطابع االعالمً وزارة  االعالم نظر ت -3

 .الوكالة النٌابٌة فً لبنان هً وكالة فردٌة غٌر قابلة للسحب   -4

 (ٌبزػالي) :انزٍ هٍ يٍ صالحُبرهبثبنًراعؼخ نهُظر    ارثط انًحكًخ انصبنحخ: صبنضًب

 مجلس الدستوري     -1

 مجلس شورى الدولة   -2

 مجلس العمل التحكٌمً  -3

 

 شكوى ٌقدمها اجٌر السترجاع حقوقه      -أ 

الطعن فً حال رفض ترشٌح احدهم  -ب  
 لالنتخابات  النٌابٌة 

 الطعن بنتائج االنتخابات النٌابٌة   -ج 

شكوى مقدمة من صاحب مؤسسة تجارٌة   -د  
 بحق احد اللصوص 

 (ػاليبدصذ : )ػهً يضزىي  رحهُم يضزُذاد: انًغبل انضبٍَ

 (0)يضزُذ رلى  

 .لكل فرد الحق فً االشتراك فً إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلٌن ٌختارون اختٌاراً حراً (  1 )"

 .الحق الذي لغٌره فً تقلد الوظائف العامة فً البالدلكل شخص نفس (  2) 

إن إرادة الشعب هً مصدر سلطة الحكومة، وٌعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزٌهة دورٌة تجري على أساس االقتراع (  3) 

 ."السري وعلى قدم المساواة بٌن الجمٌع أو حسب أي إجراء مماثل ٌضمن حرٌة التصوٌت

 انؼبنًٍ نحمىق االَضبٌيٍ االػالٌ 60انًبدح 
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 (6)يضزُذ رلى 

ٌ ًا على اعضائها     . نقابات المهن الحرة هً هٌئات تقوم بتمثٌل المهنة وتأمٌن انضباطها الداخلً بتدابٌر وقرارات تسري الزام

ٌ ز  ٌ ة اذ اعطتها بعض امتٌازات السلطة العامة، وهو االمر الذي ٌم النقابة عن الهٌئة المهنٌة وقد منحتها القوانٌن سلطة تنظٌم

واالنتساب الى النقابة . التً لٌس لها صفة الزامٌة وال ٌجبر اصحاب المهنة على االنتماء الٌها عمال بمبدأ الحرٌة النقابٌة 

 فال ٌستطٌع الحائز على شهادة الحقوق ان ٌمارس مهنة المحاماة. شرط لممارسة المهنة( نقابات المهن الحرة)المنشأة بقانون 

اال اذا كان منتسبا الى نقابة المحامٌن، وال الحائز على شهادة الطب او الهندسة، ان ٌمارس مهنة الطب او الهندسة اال اذا كان 

وٌالحظ ان تنظٌم النقابات المذكورة واحد تقرٌبا، فهً جمٌعا تضم جمعٌة عامة ومجلس . منتسبا الى النقابة الخاصة بمهنته

منها مهامه واختصاصاته، كما تضم نظاما لتأدٌب االعضاء فضال عن شروط التسجٌل فً النقابة  نقابة ونقٌبا ولجانا ولكل

 .وواجبات االعضاء

 (ثزصرف)اوضبع انًحبيٍُ وَمبثبرهى ويهُزهى   ،انًحبيٍ َىصف َصر                                                                

 

 :االصئهخ االرُخ اَطاللب يٍ انًضزُذاد اعت ػٍ 

ٌ ن  نوعه ـ مصدره ـ الفكرة الرئٌسٌة  التً ٌتناولها  .1  (ػاليزبٌ) .قدم كال ًمن المستند

ٌ ن .2  : استخرج من المستند

 (خػالي) . االنتخابات الدٌمقراطٌة  شروط ٌن من شرط - أ

 (خػالي) التً منحتها القوانٌن لنقابات المهن الحرةالتنظٌمٌة  مفهوم السلطة  - ة

 ورد فً المستند الثانً ان النقابات هً هٌئة تقوم بتمثٌل المهن  .3

-   ٌ  (ٌبزػالي) .  ت فً عالقتها مع السلطات النقاباٌن ن دورب

 

 (ػاليبد صذ )دراصخ وضؼُخ يشكهخ :انًغبل انضبنش 

 

د النظام العام  واألمن، أعلن المجلس األعلى للدفاع حالة الطوارئ عن ثر تعر ض البالد لخطر داهم ناتج إ  اضطرابات تهد 

الرقابة المسبقة على الصحف، كما انعقد مجلس الوزراء فً مهلة ثمانٌة اٌام للنظر  بموجبه  فرضت. بموجب قرار صادر عنه

  .ت فً التدابٌر التً اتخذ

ٌ ة الواردة فً المسأل -1  (ػاليخ وَصف)       .ة أعالهصحح  المغالطات القانون

 (صالس ػاليبد)     تقوم بهم السلطات العسكرٌة فً حال اعالن الطوارئ  ثالثة اجراءاتحدد   -2

اب العمل بقانون خدمة العلمبعد أن أوقف مجلس  -3 صوات المطالبة بععادة األ ، تتعالى بعض2005فً العام  النو 

 (وَصف ػاليخ) . معلال اٌاه بسببٌنأبِد رأٌك بهذا المطلب ،قانون السابق الذكربالالعمل 

 

 ػًاًل يىفمًب
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 انهُئخ األكبدًَُّخ انًشزركخ

انزرثُخ انىطُُخ وانزُشئخ  :لضى 
 انًذَُخ 

 انزرثُخ انىطُُخ وانزُشئخ انًذَُخ: انًبدح

  انضبَىَخ انؼبّيخ: انشهبدح

/ ػهىو انحُبح / اعزًبع والزصبد: انفرع

 َضبَُبدآداة وإ/ ػهىو ػبيخ 

 -6-ًَىرط رلى 

 صبػخ واحذح: انًّذح 

 

 

 (وحّزً صذور انًُبهظ انًطّىرح 6102-6106رراػٍ رؼهُك انّذروس وانّزىصُف انًؼّذل نهؼبو انّذراصٍ )أصش انّزصحُح 

 

 انًالحظبد انؼاليخ اإلعبثبد انًمزرحخ انضؤال

 (صًبٍَ ػاليبد) ػهً يضزىي انًؼبرف: انًغبل االول

 :اواًل

 

 االػالو االصزجذادٌ االػالو انذًَمراطٍ

1-4-6 2-3-5 

 8 -7  :المشتت

 ٌبزػالي

ػاليخ نكم إعبثخ رثغ 
رثغ نؼُىاٌ كم  صحُحخ

 عذول

ًًُب  :صبَ

خطأ  الترشح فً الدائرة التً ٌكون اسمه واردا  -1

 االنتخابٌة فً قوائمها 

 صح  -2

 خطأ  محكمة المطبوعات  -3

خطأ  الوكالة النٌابٌة هً وكالة جماعٌة غٌر قابلة  -4
 .للسحب اال عن طرٌق االنتخابات

 ػاليبدرثغ أ

ػاليخ واحذح نكم إعبثخ 
 صحُحخ

وَصف ػاليخ نهخطأ وَصف 
 ػاليخ نهزصحُح

 :صبنًضًب

 ج   -1

 ب   -2

 أ  -3

 د: المشتت 

 ٌبزػالي
ػاليخ نكم إعبثخ َصف 

 صحُحخ

 )ػاليبدصذ : )رحهُم يضزُذاد: انًغبل انضبٍَ

0 

 :  انًضزُذ االول

 مادة / نص قانونً  :هَىػ

 من االعالن العالمً لحقوق االنسان  21مادة :  ًصذران 

الشعب هو مصدر السلطات وله الحق  : انفكرح انرئُضُخ 

 فً االشتراك فً ادارة الشؤون العامة  

 :انًضزُذ انضبٍَ

 نص :هَىػ

اوضاع المحامٌن ونقاباتهم ومهنتهم المحامً :ًصذران

 بتصرف.ٌوسف نصر

مٌة الخاصة بنقابات الشروط التنظٌ : انفكرح انرئُضُخ -

 .المهن الحرة

 ػاليزبٌ

 ػاليخ نكم يضزُذ

 رثغ ػاليخ نهُىع

 رثغ ػاليخ نهًصذر

َصف ػاليخ نهفكرح 
 انرئُضُخ

6 

 شرطٍُ نإلَزخبثبد انُزَهخ - أ

 دورٌة  ان تكون -

 على أساس االقتراع السري تجري -

 المساواة بٌن الجمٌع ب  -

 أو أي إجراء مماثل ٌضمن حرٌة التصوٌت -

 خػالي
َصف ػاليخ نكم اعبثخ 

 صحُحخ
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 انًالحظبد انؼاليخ اإلعبثبد انًمزرحخ انضؤال

 :يفهىو انضهطخ انزُظًُُخ -ة      

ٌ ة ان تكون  - ٌ ة الزام  تدابٌرها وقراراتها التنظٌم

 .لممارسة المهنة االنتساب إلٌها الزامً -

 ػاليخ
ػاليخ نكم اعبثخ َصف 

 صحُحخ

3 

من خالل :  ػهً انصؼُذ انزشرَؼٍ 

مواكبتها لقوانٌن التً تنظم المهنة او 

 تتعلق بها

سعٌها لتحسٌن  : ػهً انصؼُذ انًطهجٍ 

ظروف العمل وتقدم المهنة ورفع 

 المستوى المعٌشً ألعضائها 

   زبٌػالي
 صحُحخ ػاليخ نكم اعبثخ

 دورٍَانًطهىة 

 (ػاليبدصذ )دراصخ وضؼُخ يشكهخ :بل انضبنش انًغ

 

  :انًغبنطبد  -1  

المجلس االعلى للدفاع الصحٌح مجلس  
 الوزراء 

 قرار   الصحٌح مرسوم  

 الصحٌح مجلس النواب،مجلس الوزراء  
  

 َصف ػاليخ  نكم نًغبنطخ ػاليخ وَصف

انضهطبد انؼضكرَخ انؼهُب  ب رمىو ثه  د انزٍ عراءاالا -2

 :فٍ حبل اػالٌ انطىارئ

مصادرة الشخاص والحٌوانات واألشٌاء  

 .والممتلكات

ي المنازل فً اللٌل والنهار وإبعاد   تحر 

 .المشبوهٌن

 .إعطاء األوامر بتسلٌم األسلحة والذخائر 

 .منع االجتماعات المخل ة باألمن 

ٌ ارات فً األماكن وفً   ل الشخاص والس منع تجو 

د بموجب قرار  .األوقات التً تحد 

منع النشرات المخل ة باألمن، والرقابة على  

 ...اإلذاعات والتلفزٌون واألفالم

 صالس ػاليبد
ػاليخ نكم اعبثخ صحُحخ 
 انًطهىة صالس اعراءاد

 :انرأٌ -3

 :  يغ اػبدح انخذيخ انؼضكرَخ

رفد الجٌش بطاقات شاب ة لمواجهة االعتداءات  

ٌ ات  ٌ ة الراهنةوالتحد  .األمن

ً  وتعزٌز االنتماء للوطن من   تنمٌة الحس  الوطن

خالل االنضواء فً صفوف القوى المسل حة 

ٌ ة  .النظام

 :ضّذ اػبدح انخذيخ انؼضكرَخ

تشجٌع الشباب على التفكٌر فً السفر والهجرة  

  ً  تمل ًصا من عبء هذا الواجب الوطن

والسلطة زٌادة الالعدالة لجهة قدرة اصحاب النفوذ  

والمال على التفل ت من تطبٌق القانون على حساب 

 ػاليخ وَصف
ؼاليخ  نكم ان صالصخ ارثبع 

 رجرَر
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 انًالحظبد انؼاليخ اإلعبثبد انًمزرحخ انضؤال

 ...غٌر المقتدرٌن 

 

 

 


