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 (القانون اإلداريكؤرس بووك ) 
 

 / القاًىى اإلداري ياصاي كارطَيِزي ناوى كؤرس

 هاجذٍ علً هال صادق مامؤستاى بةرثرس

 رانؤياساى س ياسا فاكةلَتييبةش / 
  ئيميَل/ 08807380770ت /  ثةيوةندى 

  لينكى كؤرس لة زانكؤ

 م. ئارام ًبى  ناوى ريَكخةر

 ئيميَل / ت / ثةيوةندى
 : نطي وثيَويستى  كؤرسة كةطر

هةَ كؤرصةة ةتوةننيُق تنوةابة بةة كارتكةاُة كةارطَيِزي  لنًةةو هةة ةتاهيةةو بِاصةيِق كةة             
ةتاهيةو هة صة ةتصةةتو بَيلةََي) ي ياصةاةنيُةر ا بَييةةبَيلار ا ةنيةاتريل ا هَيةزت كارتكةاُة       

ية ِريليخضتنت.. ا ضؤْ ئةا ياصاية كة ياصاي كاركَيِز ةتصةآلوة بَييةبَيلاري ةيارةتكةاي ا
ٓةراتٓا بؤري ِريلخضنت ًةركةسي اتًةكةسي ابؤرتكاُة.. اضةاآلكة كةارطَيِزي هةة ستبة      

ِرَيلخةر ، ا طزَييةص   اتن بِزياري كارطَيِزي واكة ا يكارطَيِزي ائاًزنيستكاُة ستب  كارطَيِز
اًزنيستكةةاُة اصةةاي واييةةةو.. ئِزي طزييةصةة) ةتكةةاو هةصةةةر بِةةةًاي ي كةةارطَيِزي ضةةؤْ كةةارطَي

كارطَيِزي طغ  كة ضاآلكيةكاُة ثيَة ئةجناَ ئةةني اتن فةرًاُيةري طغة  ا ةنيرنييةة طغة ..    
ل ٓةةًننيركزنيا اياصةا   0991ل صةاهية ي 42ةني باصة ياصةاي ِرنيةتي عارصةتاُة ةتكزَية) ةًةارت ي    زت هَي

ةرًاُيةةري  ل ٓةًننيركزنيا كة كارتكاُة ف0990ل صاهية ي02نيُشباوة فةرًاُيةرنيُة ةتاهيةو ةًارت ي
، ا ضؤُيةوة ثارنيصتين ةنيرنييَة طغة   ثَيطةي فةرًاُيةري طغ  ةيار ةتكاو طغ  ِرَيلَتخاو

 ُيةوة طزيَنيُة طزييةص  كارطَيِزي.ضؤ ا ةتاهيةو. اضؤُيةوة ةتركزةُة بِزياري كارطَيِزي،
 اُةكةانيوة هةَ كؤرصة تنوابة عارتسنيية ةتبة هةصةر كارتكةاُة طةارطَيِزي طغة ، انيوةة كارتكة     

  لنًةو.
 
 

 

 لة كؤرسةكة : ى كة قوتابيان ثيَويستة فيَري بنئةو ثةيامانة طرنطي
 

تنوابة فَيزةتكاو بة طزُطة ياصاي كارطَيِزي ا ثةينتَُي ئةا ياصاية بة ياصاكاُة وز هةة   -1
 ةتاهيةو.

  كارتكاُة  لنًةو. ةئاعِا ةتبَي) بة كارتكاُة كارطَيِزي طغ  انيوقىتابً  -2
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لخضةةةتِةكاُة كةةةارطَيِزي اتن ًةركةسيةةةةو َيابنُة تنوةةةابة هةصةةةةر بؤرتكةةةاُة ِرئاعةةةِ -3 
 .اتًةركةسيةو

 

ئاعةِابنُة تنوةابة هةصةةر ضةاآلكيةكاُة كةةارطَيِزي طغة  اتن ستبة  كةارطَيِز اثؤهيضةةة         -4 
 .كارطَيِزي

. 

تن َنيُة ضةاآلكيةكاُة ا ًة ئاعِابنُة تنوابة هةصةر ئاًزنيستكاُة كارطَيِزي طغ  بؤ ئةجنا -5
 ةنيرنيية طغ . فةرًاُيةري طغ  ا

اترطزوين بِزياري طةاركَيِزي  عِابنُة تنوابة هةصةر ضاآلكيةكاُى كارطَيِزى طغتى  اتن ئا -6
 . يةص  كارطَيِزيُيةوة طزَيضؤ ا

 طرنكةكانى ئةو كؤرسة سةرضاوة
 بنةرةتيةكان سةرضاوة

 هذخل للقاًىى اإلداري -1

 الىجٍس فً القاًىى اإلداري -2

 هبادئ القاًىى اإلداري -3

 سةرضاوةى سوود بةخش

 القاىىن اإلدازٍ الشعىدٍ/ د. أىىز زسالن -1
 مبادئ القاىىن اإلدازٍ/ د. سلًنان الطناوٍ -2
 هسؤولٍت اإلدارة هي أعوال هىظفٍها/ د. عوار عىابذي -3

 أصىل التٌظٍن اإلداري/ د. طعٍوت الجرف -4

 ثروث بذوي أصىل القاًىى اإلداري/ د. -5

 القاًىى اإلداري والتٌظٍن اإلداري/ د. ًاصر لباد -6

 الٌظرٌت العاهت فً العقىد اإلدارٌت/ د. ثروث بذوي -7

 باللغت الفرًسٍت 1988سٌت  44ًشرة القضاء ) هجلت قاًىًٍت( العذد  -8

 ( الوعذل1961( لسٌت )24قاًىى الخذهت الوذًٍت رقن ) -9

 (1991( لستت )14الذولت والقطاع األشتراكً رقن ) قاًىى اًضباط هىظفً -11

 2115دستىر العراق لسٌت  -11

 طوؤظار و ريظيوو )ئينتةرنيت(

1-   http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=1718 

2- http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=1312 

3- http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=16429 

4-http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=191159 

 بابةتةكان : 
 بابةوةكاْ كة هةَ كؤرصة ةتخنَيَِرَي           

 
 أوال : املدخل اىل دزاسُ القاىىن اإلدازٍ 
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 يةكةَ : ةترانيست بؤ خنَيَُِة ياصاي كارطَيِزي
 ،  صأتهىنيهتعزيف باهقاُنْ نيإلةنيري ، بياْ  ول:األنيهقضٍ 

 بةعة يةكةَ : ثَيِاصةي ياصاي طاركَيزِِي ، ةياركزةُة ، ةراصتيناُة
 القشه الجاىٌ: ذاتًُ القاىىن اإلدازٍ

 بةعة ةااتَ : خؤيةوة ياصاي طارطَيِزي
 القشه الجالح : أساس القاىىن اإلدازٍ

 بةعة صَييةَ : بِةًاي ياصاي طارطَيِزي
 ثاىًا: تيعًه القاىىن اإلدازٍ

 لخضتين ياصاي طارطَيِزيةااتَ: َرَي
 القشه األول: األشخاص املعيىيُ العامُ

 بةعة يةكةَ : كةصايةوة ًةعِةاي طغ 
 القشه الجاىٌ: اإلدازَ املسكزيُ

 بةعة ةااتَ : كارطَيِزي ًةركةسي
 القشه الجالح : اإلدازَ الالمسكزيُ
 بةعة صَييةَ : كارطَيزي تًةكةسي

 ثالجا : ىصاط اإلدازَ العامُ
 ةَ : ضاآلكة كارطَيِزي طغ صَيي

ٍِ  القشه األول : الضبط اإلداز
 بةعة يةكةَ: ستب  كارطَيزي

 القشه الجاىٌ: املسفق العاو
 بةعة ةااتَ : ًريفةتة طغ 

 زابعا: وسائل اإلدازَ العامُ
 ضننيرتَ : ئاًزنيستكاُة كارطَيِزي طغ 

 القشه األول: املىظف العاو
 بةعة يةكةَ: فةرًاُيةري طغ 

 قشه الجاىٌ: األمىال العامُال
 ة طغ بةعة ةااتَ : ةنيرنيي

 خامشا: أعنال اإلدازَ العامُ
 ثَيِجةَ : كارتكاُة كارطَيِزي طغ 

 القشه األول: القسازات اإلدازيُ
 بةعة يةكةَ : بِزيارت كارطَيِزيةكاْ

 القشه الجاىٌ : العقىد اإلدازيُ
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 بةعة ةااتَ : طزَييةصتة كارطَيِزيةكاْ
 

 ماجده علٌ مال صادق امؤستاناوى م
 ئيميَل/  08807380770ت/ ثةيوةندى

 ئامانج لةو بابةتة :
: ثَيِاصاَُُة ياصاي كارطَيِزي بة تنوابياُة تؤُاغة ةااتًة ئاًاُج هة ااوِةاتي ئةا انيُةية

ياصا بؤ ئةاتي بشنيُّ كارتكاُة كارطَيِزي طغ  ضية انيوة كارتكاُة  لنًةو هة رااي 
ةتخاو. ًةرنيفقة طغ   لنًةو , كاري كارطَيِزي  لنًة ض ياصايةن ِرَيلة كارطَيِزيةات,

ل الضبط اإلدازٍ لنًةو اتن ستب  كارطَيِزي ي ضؤْ كار ةتكةْ . ا ٓةراتٓا ضاآلكيةكاُة 
  ئةا ئاًزنيسنيُةي كة كارطَيِزي طغ  بةكاري ةتَٓيين بؤ بَييةبَيلزةُة ضاآلكيةكاُة هة ا

كارتكاُة كارطَيِزي طغ  اتن ةتركزةُة بِزياري  ة طغ ، اةنيرنيَي فةرًاُيةري طغ  ا
 طزَييةص  كارطَيِزي. كارطَيِزي ا

 

      

 ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :

 

ُةةااتريكة سنيُضةة  ئةةةا بابةوةةة ئاعةةِابنُة تنوةةابة تؤُةةاغة ةااتًةةة ياصةةا بةةة ياصةةاي           
ة ئةا ياصاية اعارتسنيبنُة تنوابياْ كارطَيِزي ا ةتصتننيةتكاُة ياصاي كارطَيِزي ا صةرضااتكاُ

ثةينتُةَي ئةةا ياصةاية بةة ياصةاكاُة وةز        ِراي ئةكاةمييةةات ا  هةصةر كارتكاُة  لنًةةو هةة  
ةيةاركزةُة ةتصةةآلوةكاُة    ياصاي عارصتاُة ، ا ياصاي ةنيرنيية طغ  ا اتن ياصاي ةصتنري ا

 ًريفةتة طغ  . غ  اةياركزةُة ضاآلكة كارطَيِزي ط ثةينتَُي هة ُيننيُياْ. ا ةتاهيةو ا
 

 سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
  

 .1صالخ عالوي الوذخل للقاًىى اإلداري اهرد. ه -1

 

 د.  هازى لٍلى راضً، الىجٍس فً القاًىى اإلداري. -2

 

 د. سلًنان الطناوٍ ، مبادئ القاىىن اإلدازٍ.  -3

 

لقرراًىى الوردلررت هذاضررراث الررذكتىر األسررتار عبررذالردوي عبررذالردٍن لطلبررت كلٍررت ا -4

 .( 2112-2111الثاًٍت كلٍت القاًىى والسٍاست / جاهعت صالح الذٌي لسٌت )

 

 د. ثسوت بدوٍ / اصىل القاىىن اإلدازٍ -5
 ( املعدل1660( لشيُ )22قاىىن اخلدمُ املدىًُ زقه ) -6
 ( املعدل1661( لشيُ )12قاىىن اىضباط مىظفٌ الدولُ والقطاع اإلشرتاكٌ زقه ) -7
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http://www.elhamel.net/forum/showthread.php?t=4528  

http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-

17133.html 

 

 

 

 
 
 

 خشتةى وانةكان

 
 

ناوى  هةفتةكان ناونيشانى بابةت ذ
 مامؤستا

ٓةفتةي  ةترانيست بؤ ياصاي كارطَيِزي  -1
 يةكةَ

هاجذٍ 

علً 

هال 

 صادق

   ي طغ ضةًلة كارطَيِز -2

   ثَيِاصةي ياصاي كارطَيِزي -3

ٓةفتةي  ةراصتينُة ياصاي كارطَيِزي -4
 ةااتَ

 

   تةسنيي ًة جنس -5

   تةسنيي باو -6

   خؤيةوة ياصاي كارطَيِزي -7

ٓةفتةي  واييةمتةَُي ياصاي كارطَيِزي -8
 صَييةَ

 

   صةرضااتكاُة ياصاي كارطَيِزي -9

   تةسني -0 -11

   يعوةعز -4 -11

   عزيف كارطَيِزي -3   -12

   فقة ي ِرنيي سنيُاياْل -2 -13

   ثةينتَُي ياصاي كارطَيِزي بة ياصاكاُة وز -14

   ثةينتَُي بة ياصاي ةصتنري -0 -15

   ثةينتَُي بة ياصاي ةنيرنيية طغ  -4 -16
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   ثةينتَُي بة ياصاي عارصتاُة -3 -17

   ثةينتَُي بة ياصاي صشنيةنيْ -2 -18

ٓةفتةي  بِةًاي ياصاي كارطَيِزي -19
 ضننيرتَ

 

   بياانيسي فقة هة ةتصتِيغاُلزةُة بِةًاي ياصاي كارطَيِزي -21

   ثَينتري ةتصةآلوة طغ  -0 -21

   ثَينتري ًريفةتة طغ  -4 -22

   ثَينتري بةرةتاتَُي طغ  -3 -23

   ثَينتري ةتصةآلوة طغ  بة رييةكة واست -2 -24

ٓةفتةي  لخضتين كارطَيِزيِرَي -25
 ثَيِجةَ

 

كةصاُة كارطَيِزي ي كةصاُة ًةعِةاي طغ  ، اكةصاُة  -26
 انيوايية واييةول

  

   كارطَيِزي ًةركةسي ا ت ًةركةسي -27

ٓةفتةي  ِرَيلخضتين كارطَيِزي هة عرينيق -28
 عةعةَ

 

 كارطَيِزي ًةركةسي: -29
 ثَيِاصةي ًةركةسي كارطَيِزي

 ةركةسي كارطَيِزيعَيننيستكاُة ً
 ِرتطةستكاُة ًةركةسي كارطَيِزي
 باعيةكاُة ًةركةسي كارطَيِزي
 عةييةكاُة ًةركةسي كارطَيِزي

 

  

 تًةكةسي طارطَيِزي -31
 ثَيِاصةي تًةكةسي كارطَيِزي
 بؤرتكاُة ًةركةسي كارطَيِزي

 ِرتطةستكاُة ت ًةركةسي كارطَيِزي
 تيةُة باعةكاُة تًةكةسي كارطَيِزي

 ثةكاُة ت ًةركةسي طاركَيِزيخزني

 

ٓةفتةي 
  ةفتةَ

 

ٓةفتةي 
 ٓةعتةَ           

 

 

 

 بؤرتكاُة ضااةَيزي -31
 صيضتةًة ضااةَيزي نيُطويشي -0

 صيضتةًة ضااةَيزي فةرتُضة -4

تةي فٓة
 ُؤيةَ
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بياانيسي َُيننيْ ت ًةركةسي كارطَيِزي ا تًةركةسي صياصة  -32
 ي فيَرنيهةل

  

 تةي ٓةف ضاآلكة كارطَيِزي -33
 ةتيةَ

 

 ستب  كارطَيِزي -34
 ثَيِاصةي ستب  كارطَيِزي
 ًاُاي ستب  كارطَيِزي

 ةتصةآلوةكاُة ستب  كارطَيِزي
 بِةًاي بياانيسي َُيننيْ ستب  كارطَيِزي اوةعزيعة

 ستب  تةسنيئة ضية؟
 ِرتطةستكاُة ستب  كارطَيِزي
 عَيننيستكاُة ستب  كارطَيِزي
 يئاًزنيستكاُة ستب  كارطَيِز

 

 

 

 

ٓةفتةي 
 ياسةتٓةَ

 

 
 

ٓةفتةي 
 ةانيسةتٓةَ

 
 
 
 

 

 

 

 

 ًريفةتة طغ  -35
 ثَيِاصةي ًريفةتة طغ 

 برييكةي ًريفةتة طغ  هة عرينيق
 بؤرتكاُة ًريفةتة طغ 

      بِةًا صةرتكيةكاْ كة  نكٌة ًريفةتة طغ  ةتكاو

  
ثزُضيثة ِرَيم ا ثَيلة كارتكاُة ًريفةتة -أ       
 طغ .

 ةكزةُة ًاُطزوين فةرًاُيةرنيْتةةتغ -0
ثةينتَُيةكة  ثةينتَُي فةرًاُيةر هةطةأل ةتهيةاو-4

 ِرَيلخزنياتيية.

 ل .) املىظف الفعلٌوينري فةرًاُيةري ِرنيصتةتيِة -3

 ِرَيلخضتين ةتص) هة كاركَيغاُةاتي فةرًاُيةر -2

 برييكةي باري هة ُاكاا.   -5

 ثزُضيثة طةعةصةَُُة ًريفةتة طغ   - ب

اتوياْ هة صناة اترطزوّ هة يةكضاُة ٓا   -ج
 ًريفةتة طغ            

تةي فٓة
 صَيشةتٓةَ

 
 
 
 

ٓةفتةي 
 ضننيرةتٓةَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓةفتةي 
 ثاسةتٓةَ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ِرَيطاكاُة بةِرَينتبزةُة ًريفةتة طغِ  -36
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 كارطَيِزي ِرنيصتةاخؤ. -0
 كارطَيِزي وَيلةآلا. -4

 ِرَيطاي طزَييةص  ثابةَُبنُة ًريفةتة طغ  -3
 

ٓةفتةي 
 ةتٓةَسعا

 

   ئاًزنيستكاُة كارطَيِزي طغ  -37

38- 

 

 

 فةرًاُيةري طغ : -يةكةَ
 ثَيِاصةي فةرًاُيةري طغ 

 ِرَيطاكاُة ٓةهييذنيرةُة فةرًاُيةري طغ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 فةرًاُيةر هةطةأل ةتاهيةووةكييف كزةُة ثةينتَُي 
 ًةربةكاُة ةنيًةسرنيَُُة فةرًاُيةر

 ئةركةكاُة فةرًاُيةري طغ 
 كاُةي كة ةتبَة بيلارئةا ئة

 
 ثَيَنيضنُةات بةصةر بابةوةكاْ
 واتيلزةُةاتي اترسي يةكةَ

 ئةا ئةركاُةي كة ُابَة فةرًاُيةر بيلا
 نيُشباوة فةرًاُيةرنيْ

 
 صشني نيُشباويةكاْ

 ي طغ ًافةكاُة فةرًاُيةر
 كؤواية ثةينتَُي فةرًاُيةر بة كارطَيِزي طغ 

 
 

ٓةفتةي 
  ةفَتٓةَ

 
ٓةفتةي 
 ٓةعَتَ

 
ٓةفتةي 
 ُؤسةتٓةَ
ٓةفتةي 
 بيضتةٓةَ

 
ٓةفتةي 
بيض) 
 ايةكةَ

 
 
 
 

ٓةفتةي 
 بيض) ا 

 ةاتَ
 
 

ٓةفتةي 
 بيض) ا
 صَييةَ
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 ةااتَ : ةنيرنيية طغ  -39
 ثَيِاصةي ةنيرنيية طغ 

 طغ  ثارنيصتين ةنيرنيية
 ثارنيصتين ةصتنري -0
 ثارنيصتين عارصتاُة -4

 ثارنيصتين بِائة -3

 
 
 
 
 
 

 

 

   كارتكاُة كارطَيِزي طغ  -41

   بِزياري كارطَيِزي -يةكةَ -41

 بياكزةُةاتي بِزياري كارطَيِزي هة كارتكاُة ةتاهيةو -42
 بِزياري كارطَيِزي اكارتكاُة وةعزيعة

 كاُة تةسنيئةتبِزياري كارطَيِزي ا كار
 ياري كارطَيِزي ا كارتكاُة ًاةيبِز

ٓةفتةي 
بيض) ا 
 ضننيرتَ

 

 ُة بِزياري كارطَيِزيتطةستكاضةًم ا ِر -43
 ثَيِاصةي بِزياري كارطَيِزي

 ِرتطةستكاُة بِزياري كارطَيِزي
 األختصاص(ؤري ي ثضث - أ
 عَينت ي نيهغلىل - ب

 ٓؤ ي نيهضيبل - و

 عنَيّ ينيحملىل - ث

  

 ثؤهيِلزةُة بزياري كارطَيِزي -44
 ل) بشًطُ ومسكبُارطَيِزي هة تيةُة ثَيلٔاوةي بِزياري ك

 بِزياري كارطَيِزي هة تئانيصةانيري ي ًِغئة اكاعفةل
 بِزياري كارطَيِزي هة تيةُة ضااةيزي تةسنيئة

=          =          =    ِرابةِربناُةاي بؤ واكةكاْ    
 لىافرَ ىافرَ وغريي

تيعًنًُ يهة تيةُة ًةاةنيي اطغتطريي ي رَيلخةر ا واكةل 
 لوفسديُ

 
 

 
ٓةفتةي 
بيض) ا 
 ثَيِجةَ

 

 

 صيضتةًة ياصاية بِزياري كارطَيِزي -45
 ةتصةآلوة كارطَيِزي هة ةتركزةُة بِزياري كارطَيِزي

 ةتصثَيلزةُة بِزياري كارطَيِزي

ٓةفتةي 
بيض) ا 
 عةعةَ
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ثزُضيثة ُة طةِرنيُةاتي بِزياري كارطَيِزيي عََ ربعية 
 نيهقزنير نيإلةنيريل

 بَييةبَيلزةُة بِزياري كارطَيِزي
 

 

 كؤواية بِزياري كارطَيِزي -46
 كؤواية بِزيار يطارطَيِزي بةبَة كاري كارطَيِزي

 كؤواية بِزياري كارطَيِزي بة كارَيم هة تيةْ كارطَيِزي بَة

 
 

 

ٓةفتةي  طزَييةص  كارطَيِزي -ةااتَ -47
بيض) ا 
  ةفتةَ

 

 اوين برييكةي طزَييةص  كارطَيِزيةتركة -48
 ُة طزَييةص  كارطَيِزيةراصتين

 صةربةخؤية برييكةي طزَييةص  كارطَيِزي
 ثَيِاصةي طزَييةص  كارطَيِزي

 
 

 

 ثَينتري بياكزةُةاتي طزَييةص  كارطَيِزي -49
 طزَييةص  كارطَيِزي بة ةياركزةُة ياصا

 بياكزةُة تةسنيءي بؤ طزَييةص  كارطَيِزي
 ةيِزتاكزةُة عَيننيسي ياصاي طغ ث

 ثَيِاصةي طزُطرتيّ بؤري طزَييةص  كارطَيِزي

 
ٓةفتةي 
بيض) 

 آةعتةَ

 

 طزَيَنيُة طزَييةص  كارطَيِزي  -51
 ِرَيطاكاُة طزيََِِنيُة طزَييةص  كارطَيِزي

 لاجسءات التعاقدِرَينعنَيين طزَييةص  ي 

 
 

 

 ِزي ةراصتَتبَةًاف ائةركةكاْ كة هة طزَييةص  كارطَي -51
 ةتصةآلوة كارطَيِزي هة ِراابةِراابنُةاي كارطَيِزي

 ًافةكاُة طزَييةصتةكاْ هة ِراابةِرراابنُةاتي كارطَيِزي

 
ٓةفتةي 
بيض) ا 
 ُؤيةَ

 

 كؤواية طزَييةص  كارطَيِزي -52
 كؤواية ئاصاية بؤ طزَييةص  كارطَيِزي

 كؤواية ِرنيصتةاخؤ بؤ طزَييةص  كارطَيِزي

ٓةفتةي 
 صييةَ

 

53-    

 

 

 ةنيبةعلزةُة منزتكاْ:
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 منزت واتيلزةُةاتي اترسي يةكةَ 05
 منزت  واتيلزةُةاتي اترسي ةاتَ 05
 منزت ضاآلكة ريةنيُة 01

 منزت 21كؤي كؤعغة صاآلُة 
 منزت وقيلزةُةاتي كؤواية صاأل 91

 منزت 011كؤي طغ  
 مننُةي ثزصيار ا اآلَ:

ااتكاُة ياصاي كارطَيِزي..ًاُاي ئةا بِزطةية وةعزيع صةرضااتيةكة هة صةرض: أ -0ث
 ضية..؟ ِريُة بلةات..؟                                                                                     

 اآلَ:
وةعزيع صةرضااتيةكة هة صةرضااتكاُة ياصاي كارطَيِزي هةا وةعزيعاُة يوةعزيعة 

صاي كارطَيِزي وَييَنيية ا ٓةراتٓا ي وةعزيعة رئيضةل نيصاصةل كة ٓةََُيم بِةًاي يا
ئةايػ بة ٓةًاْ عَينت هة ةتصةآلوة ياصاةنيُاْ ةترةتضَي) كة ثضثؤرت بة ةتركزةُة 
ياصا هة بننيري بيابيا اتن ياصاي اتسنيرتوة ُااخؤ، ا ياصاي اتسنيرتوة وةَُراص ، 

تٌالنل، ياصاي  نكٌة ياصاي ةترنيًةو، ا ياصاي ثارَيشطاكاْ، اياصاي خااتَُنيري ينيص
ل صاهية 42خؤبَييةوة ي نيإلةنيرت نيحملويةل، ياصاي خشًةوة عارصتاُة ةًارت ي

ل صاهية 02لٓةًننيركزنيا، ياصاي ًيالن، ياصاي نيُشباوة فةرًاُيةرنيُة ةتاهيةو ّةًارت ي0991ي
ل ٓةًننيركزنيا، ا ٓةر ياصايةكة وز كة ضاآلكة طغ  ِرَيلَتخا اةتبَيتة 0990ي

 ؤ ياصاي كارطَيِزيصةرضااتيةن ب
 ب: عَيننيستكاُة ًةركةسيةوة كارطَيِزي ضق..؟ باصياْ بلة..؟                                              -0ث

 اآلَ:
 -ةا بؤر عَيننيسًاْ ٓةية هة ًةركةسيةوة كارطَيِزي: 
 وةركيشي ئيَنيري. نيهرتكيش نيإلةنيري - أ
 ُا وةركيشي ئيَنيري. عََ نيهرتكيش نيإلةنيري  - ب

شي ئيَنيري عَينتيةكة صةرتواية كؤْ ا ةانيكةاونت ا هة كؤْ كاري ثَة ةتكزني كة وةركي
ةًارتي ةنيُغتننيْ كةًينْ ا اتسيفةي كارطَيِزي كةًين ا  لنًةوة ًةركةسي بة 
اتسيفةي كارطَيِزي ٓةهيَتصتا بة طغ  ا ارةتكاريةكةي ا ٓيض ةتصةآلوَيلة ُةةتةني بة 

ْ بةآلَ ثاؼ سياةبنُة ةًارتي ةنيُغتننيْ ا فةرًاُيةرتكاُة هة يةكة كارطَيِزيةكا
سياةبنُة اتسيفةي كارطَيِزي ةتاهيةو ُاضاربن كةًَيم هة ةتصةآلوة خؤي ياْ اتسيفةي 
كاركَيِزي بَنيوة فةرًاُيةرتكاْ هة يةكة كارطَيِزية ٓةرَيٌايةويةكاْ ياْ ًريفةتيةكاْ ، 

شي ئيَنيريل بة ثَية هَيزت ةني  لنًةوة ًةركةسي عَيننيسي ةاتًة اترطزو ي ُا وةركي
ئةات  لنًةوة ًةركةسي كةًَيم هة ةتصةآلوة خؤي بة فةرًاُيةرتكاْ هة يةكة 

 كارطَيِزيةكاْ ةتةني بؤ ئةاتي كاري صنن بلا.
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 : ضااةَيزي بة ثَية صيضتةًة فةرتُضة ضؤُة..؟ باصة بلة..؟                                4ث
 اآلَ:

ونَُت ا صِنرةنيرت اضااةَيزيةكة فزنيانيُة بة ٓةًن ضااةيزي بةثَية صيضتةًة فةرتُضة 
ِرَيطا ا عَيننيست بؤرنيابؤرتكاْ بةكارةَي، ئةا ضااةَيزية بياانيسوزت هة ضااةَيزي 
صيضتةًة ئيِطويشي، اصةرتِرنيي ضااةَيزي تةسني ا ثةرهةًاْ ضااةَيزي  لنًةوة 

 ي ةتكا:ًةركةسيػ هةا صيضتةًة ٓةية، ا لنًةوة ًةركةسي بة ةا ِرَيطا ضااةَيز
 ِرَيطاي ضااةَيزي هةصةر خنةي ةنيَ ا ةتسطاي تًةركةسي. - أ
 ِريََطاي ضااةَيزي هةصةر كار ا ضاآلكيةكاُة ةنيَ ا ةتسطاي ت ًةركةسي. - ب

بة ثًية ِرَيطاي يةكةَ ًايف  لنًةوة ًةركةسي ٓةية بة ةنيًةسرنيَُُة ٓةََُيم هة 
خؤي هة خؤيَني ضااةَيزية،  ئةَُنيًةكاُة ةنيَ ا ةتسطاي تًةركةسي كارطَيِزي ا ئةا كارت

ضنُلة ئةا ئةَُنيًةي كة ةنيًةسرنيات ُنَيِةري  لنًةوة ًةركةسية ا ٓةبنُة ئةا 
ئةَُنيًة خؤي هة خؤيَني ضااةَيزية هةصةر ئةَُنيًة ٓةهييذَيزةرنياتكاْ ا ٓةراتٓا بؤ 
 لنًةوة ًةركةسي ٓةية َٓيغتِةاتي ياْ تةنيُة ٓةر ئةَُنيًَيم هة ئةَُنيًةكاُة ةنيَ ا 

 ٓةهييذَيزةرنياتكة ٓةهيينتعَيَِيتةات. ةتسطاي
 ا بة ثَية ِرَيطاي ةاتَ ئةايػ بة ةا عَينت ةتكزَي:

ضااةَيزي ثَيغرتينيهزتابة نيهضابقةل: ًةبةصتٌاْ هةا ضااةَيزية كة ثَينيضتة ِرتسنيًةَُي  -أ
  لنًةوة ًةركةسي اتربطزي ثَيػ ئةاتي ةتص) بةكارتكاْ بلا.

ل: ضااةَيزي هةصةر ئةا كارتي كة ةنيَ ا ةتسطا ثَية حقُ)السقابُ الالضااةَيزي ثاعرت  -ب
ٓةهيَتص  ا ئةا ضااةَيزية بؤ ةهيِيابنْ ةتكزَي بؤ ئةاتي بشنيُّ كة ئةا كارتي ئةجناًة 

 ةنيات وا ض ِرنيةتيةن هة طةأل ًغزاعيةو ةتطنجنَة.
ةني 0990ل هة صاهية 02لي ياصاي نيُشباوة فةرًاُيةرنيُة ةتاهيةو ةًارت ي8أ: هة ًاةتي ي-3ث

ةتتة هةصةر صشني نيُشباويةكاْ ةنيات..ئةا صشنيياُة ضق بة ثَية ونَُي صشنيكاْ وةُٔا 
 بياُذًَيزت..؟                                                                  

 اآلَ:
ل هة ياصاي نيُشباوة فةرًاُيةرنيُة 8صشني نيُشباويةكاْ بة ثَية ونَُي صشني كة هة ًاةتي ي

 تتة هةصةر صشني نيُشباويةكاْ بةا عَينتية ةتتة هةصةر ةنيات:ةتاهيةو ة
صةرسُغ) كزةْ يوةبيخل.  -2بِزيين ًنضة.  -3ئاطاةنيركزةُةات.  -4صةرُج ِرنيكَيغاْ.  -0
 ةنيبةسيين ثوة. -9كةَ كزةُةاتي ًنضة.  -5
 تةنيْ. -8فةصويلزةْ.  -7

وَيم ٓةية..؟ وةُٔا ب: ئةمحةة فةرًاُيةرت هة كؤهَيذي ياصا، ًايف هة ض بؤرت ًنهية-3ث
 بياُذًَيزت..؟                 

 اآلَ:
 فةرًاُيةري ثياا ًايف هةا بؤرت ًنهيةواُة ٓةية كة هة خننيرتات ئاًاةتي ثَيَنيرنيات:  
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ًنهيةوة هةطةأل بنُة ٓااصةري نيملؾا ية  -3ًنهةوة ُةخؤعة. -4ًنهيةوة ئاصاية.  -0
 ًنهيةوة خنَيَِْ. -2نيهشابية. 

 ةر ةنيرنيية طغ  ةنيبَِرَي بؤ ضة..؟                                                             أ: ُابة  جش هةص-2ث
 وآلم:

ُابة  جش هةصةر ةنيرنيية طغ  ةنيبَِرَي ضنُلة ًةبةص) هة  جشكزةْ هةصةر ًنهيم ا 
ًاي هة ضننيرضَينتي ياصا ٓةوا خااتْ تةرس بتننيُة ًايف خؤي اترطزي هة تةرستكةي 

ر ًنهيلة  جشكزنياتكة فزاعزني، بةآلَ ةتاهيةو وننيُاي ةنيرنيية سير طةارتية ا خؤي ئةطة
ٓيض ًةوزصيةن هةصةر خااتْ تةرس ُية هة كاوة ٓاوين انيةتي تةرستكةي، ا ةتوننيُة 
ًايف خؤي هة ةتاهيةو اتربطزَي ضنُلة ةنيرنيية ةتاهيةو بةَٓيشت ا ٓيض كاوَيم ةاضاري 

طغ  ؽفةوة طغ  هة ةتص) ةتةني ٓةر اتن هة  ئيفالظ ُابة. ا هة  اهيةوَيم ةنيرنيية
ل هة ياصاي عارصتاُة عرينيتيَني ٓاونت يكة ًاهية طغ  ؽفةوة طغ  هة ةتص) 74ًاةتيي

ةتةني بة هة ةتصتَنيُة ئةا صنةت طغتييةي كة بؤي واييةولزنيات ض بة ثَية ياصا ياْ بة 
 ْ كزنيات.لكزةنير ياْ بة كؤواية ٓاوين ئةا ًةبةصتةي كة بؤ صنةي طغ  وةرخا

 ب: باصة ثارنيصتين بِائة بلة بؤ ةنيرنيية طغ ..؟                                                               -2ث
ل هة 0999ل هة صاهية ي000ئةا ثارنيصتِة ةتتة هةصةر ٓاونت هة ياصاي صشنيةنيُة عرينيتة ةًارتي

تي بةن صاأل ياْ غةرنيًة كزةْ ل ةتهيَة: يبة بةَُكزةْ صشني ةتةرَي) بؤ ًاا354ًاةتي ي
ل ةيِار يبة ثَية صيضتةًةي كؤُة ةرنيا هة عرينيقل ياْ بة ٓةرةا صشني ٓةر 011بة بِزي ي

كةصَيم ئااي بريي طغ  ياْ واُلة عةًياري ئااي طغ  وَيليَني، ياْ ٓةر عتَيم هةا 
ةْ ا عَينتية بَة كة بؤ بةكارَٓيِاُة خةهم ةنيَُرنيات ياْ بنت ٓؤكارَيم بؤ ٓةهيةكز

 وَيلَنيُةل.
ل هة ٓةًاْ ياصاةني ضارتصةري بابةوة ئاا ا كارتبا ا غاس ا ع  وز ةتكاو كة 353ًاةتي ي

صةر بة ًريفةتة طغتيق ا صشنيي وةعةةنيكزةُة هةصةر ئةا عتاُة بة بةَُكزةْ ةنيُاات 
 صاأل سياوز ُةبَة ياْ  ةثط كزةْ. 7بؤ ًااتيةن كة هة 

 ِزياري كارطَيِزي..؟                                                    : باصة كؤهيةطةي عَينت بلة هة ب5ث
 اآلَ:

انيوة ئةا عَيننيستي كة كارطَيِزي ثةيِزتاي ةتكا هة بِزياري كارطَيِزي ا اعةي بِزياري 
كارطَيِزي عاًوة انيوة يفزًاُة كارطَيِزي، فزًاُة سنيُلؤية، فزًاُة اتسنيري، ًةرصنًة 

تاُة، ئرينيةتي ًةهةكة، ًةرصنًة ٓةرَيٌةل ئةا اعاُة ٓةًني كؤًاري، فزًاُة صنه
 ةتطزَيتةات، 

بِزياري كاطَيِزي عَينتي سيري ٓةية ُنصزنيا، ا سنيرتكة اتن ةتركزةُة فزًاُة 
ِرنيصتةاخؤ هةتيةْ صةريكة فةرًاُطة هة عنَيين خؤي بة ئةجناًَنيُة كارَيم ياْ 

نتي َٓيٌا يرًنسل اتربطزي اتن تةةتغةكزةْ هة ئةجناًَنيُة كارَيم، ا ةتكزَي عَي
ئةاتي هة ٓةًن بئاْ باات هة ثؤهيضة ٓاون ضؤ كة َٓيٌاكاُة هة ٓةًن بئاْ يةكة ا 
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ٓةراتٓا َٓيٌاكاُة وزنيفيم تي)، اعَيننيسي بَيَتُطة هة بِزياري كارطَيِزي بةآلَ هَيزتةني 
ْ بة ِرتولزةُةات. بؤ ةتبَة ةتتَيلة ياصاية ٓةبَة بة ةنيُاُة بَيَتُطة ياْ بة ِرنيسي بنْ يا

مننُة هة ياصاي ِرنيةتي عارصتاُة ةتتَيلة ياصاية ٓةية ٓةر فةرًاُيةرَيم كة ةنيانيكاري 
ِرية  31ل هة ًياُة ) اإلستقالُثَيغلةؼ بة كارطَيِزي ةتكا بؤ ةتص) هة كار كَيغاُةاتي

 ئةطةر بَيتن كارطَيِزي ٓةهينيض  خؤي ةترُةبِزي هةصةر ةنيانيي فةرًاُيةرتكة ثاؼ
ِريةتكة ئةا فةرًاُيةرت بة ةتص) هة كار كَيغزنيا ٓةةًارةتكزَي، ا هة  31وَيثةِربنُة 

ياصاي ًيضزي ٓةًاْ ةتتة ياصاية ٓةية ئةطةر بَيتن فةرًاُيةر ةنياني ياْ صلاتي ٓةبَة 
هةصةر كارطَيِزي ئةطةر هةا ًااتيةي كة بؤي ةياركزنيات صةيزي ةنيانيكةي ُةكزَي ةنيانيكةي 

ةكةي بة ِرتولزنيا ٓةةًارةتكزَي. ا عَينتي ُنصزنيا هة بِزياري كارطَيِزي هةتيةُة فةرًاُط
كة هة ٓةًن عَينتكاُة وز باعرتت هةبةر ئةاتي ئةطةر كنًاْ ياْ ٓةهيةيةن كةاوة ُاا 
بِزياري كارطَيِزي ةتوننيُق بطةِرَيِةات صةر اَيِة ِرتصةُةكاُة وزي بِزيارتكة كة  هة 

 فةرًاُطةكة.ٓةهيطرِينيات.
ًةبةصتٌاْ ضية هة ٓةهينتعاَُُةات ا كَيغاُةاتي بِزياري كارطَيِزي..؟باصة بلة هة : 9ث

 بِزياري كارطَيِزي واكة..؟   
 اآلَ:
ًةبةصتٌاْ هة ٓةهينتعاَُُةاتي بِزياري كارطَيِزي ئةاتية كة ئاصةارنيري ُةًَيين بؤ  

طَيِزي بة ئاصةانيرَيلة ئَيضتا ا ةنيٓاون. بةآلَ كَيغاُةات انيوة ٓةهينتعاَُُةاتي بِزياري كار
 ِرنيبزةا انيوة ُةًاُة ئاصةانيري هة ِرَيلةاوة ةترضنُة

 ٓةهينتعاَُُة ا كَيغاُةاتي بِزياري كارطَيِزي واكة: -
 ئةايػ بةا عَينتية ةتبَة:

ئةطةر بِزياري كارطَيِزي واكة عةييَنيرُةبن يصويٌال ا ئاصةانيري ٓةبن بؤ كةصاُة وز  -0
َيغزَي ضنُلة ٓةهينتعاَُُةات ا كَيغاُةاتي سترتر بة كةصاُة ُابَة ٓةهينتعَيتةات ياْ بل

 وز ةتطةيين.
 ئةطةر بِزياري كارطَيِزي واكة عةييَنيربن، هَيزتةني عةيب صَة بؤر ةتبَة: -4
ئةاتؼ بةعةيب اترُاطريي ا كاريطةري ُية هةصةر بِزياري كارطَيِزي،  :تافهعةييب  -أ

 ةيياُة ةتبة.ضنُلة ٓةًن كةصَيم ِرابةِراي ئةا بؤرت ع
، ئةا عةيية كاريطةري ٓةية هةصةر بِزياري كارطَيِزي واكةل: بشًطعةييب صاكاري  -ب

ائةجناًة واُةطزوّ هَية ٓةهينتعاَُُةاتي بِزيارتكة ياْ كَيغاُةاتي هَيَتكةاَيتةات بة 
 4ثَية تةبارتي عةييةكة، ا ئةا كةصاُةي كة واُةياْ ٓةية هةا بِزيارت ةتبَة هة ًااتي 

ًاُط ةنيانيي خؤياْ وؤًاربلةْ ا ثاؼ وَيثةِربنُة ئةا ًااتية ًايف ئةاياْ ُاًييَن كة ةا 
واُةي هَييطزْ هَيزتةني بِزيارتكة بةرنيص) ةنيةتَُرَي بة ثَية ثزُضيثة بَيطريي ا 
صةتاًطريي ًاًةهيةكاْ، ا ئةا بِزيارت ًةبوضة ةتاهيةي فةرتُضة اتةسنيي ًيضزي ثَة 

 اترطزونت.
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هة بئاُة بِزياري كارطَيِزي ئةا عةيية بِزيارتكة هةصَيَنيرت ضيٍل: عةييب ًةسْ يب -ج
ةتةني، ٓةر اتن بةًزةاية هة ةنييلينبة هَيزت ةني ةتبَة ٓةهينعَيتةات ياْ بلَيغلزَيتةات 
ٓةوا ئةطةر واُةعة هَيِةطريني ا ثاؼ ًاُطَيم ياْ ةا ًاُط ياْ صاهَة ياْ ةا صاأل ياْ ةت 

) املبين علِ الباطل  باطلُٓةهيينتعَيتةات ضنُلة  صاأل ئةا عةيية ئاعلزنيبن ةتبَة
ل، بِزياري كارطَيِزي واكة بة ةري ا ةتهةصة ا صختةكزةْ ا صةرثَيضة كزةْ هة باطل

 ِرتطةسي ثضثؤِري بة عةييَنيري بةصيٍ ةنيةتَُرَي.


