
 خامًسا. –ثالثًا  –+ المجال الثالث ثانيًا  ٧-٦-٥-٤-۳-٢-۱فرض المجال األول رقم 

 )على الدفتر(

 عالقةُ المواطن باإلدارة العامة. المحور الثالث:تمارين 

 على مستوى المعارف. المجال األول:

 إن اإلدارة ليس فاسدة، ولكن يوجد حاالت فساد. -۱رقم

 فكَرتَْين.حدّد مفهوم الفساد من خالل  -أ

 أذكر إثنَْين من اإلطراف المسؤولة عن إنتشاره في اإلدارات العاّمة. -ب

 .إستمراريَّةو خدمةاإلدارة العاّمة  -۲رقم

 أوضح هذه العبارة من خالل فكَرتَْين.

 

 أعد تصنيف الحقوق والواجبات وأطرد الدخيل. -۳رقم 

 واجبات الموظف حقوق الموظف

 أن يتقاضى راتبًا. -

 يسهر على تطبيق القوانين.أن  -

 أن يقبل الهدايا بسبب الوظيفة. -

 أن يستفيد من التدرج. -

 أن يحصل على المكافآت بسبب الوظيفة. -

 أن ينجز المعامالت بالسرعة المطلوبة. -

 أن يلقي خطابًا دون إذن رئيسه. -

 أن يستوحي المصلحة العامة. -

 والدولة. الموّظف الرسمّي مسؤول أمام المواطن -٤رقم

 ّظف تجاه المواطن وواجبًا تجاه الدولة.حدّد واجبًا واحدًا على المو -أ

 بيّن متى يمكننا القول أّن الموظف الرسمي يخدم المجتمع والدولة. -ب

 أذكر إثنَْين من شروط التوظيف في اإلدارة العامة وبيّن الغاية من كّل منهما. -ج

من أحد المواطنين مبلغًا من المال لم يلحظه القانون، لقاء التعجيل في  طلب فريد، وهو موّظف في إدارة رسميَّة -٥رقم

 إنجاز معاملته.

من العقوبات التأديبيَّة التي تطال الموّظف في حال إخالله  حدّد المخالفة القانونيَّة التي قام بها فريد، وأذكر إثنتَْين

 بواجباته.

 .تتنّوع حقوق الموّظف بين معنويَّة وماديَّة -٦رقم

 أذكر حقًّا معنويًّا واحدًا للموّظف الرسمي وحقَّا ماديًّا آخر له.

قّدم سامر معاملة الرسميَّة في إحدى اإلدارات العاّمة إلى الموظف المسؤول مرفقًا إيّاها بمبلغ من المال من أجل  -٧رقم

 اإلسراع في إنجازها، إاّل أّن الموّظف رفض قبول المال.

 الموّظف تعكسان رفضه للمال.حدّد صفتَْين لهذا  -أ

 بيّن إثنتَْين من مساوئ الرشوة. -ب

 تحتاج جميع المعامالت الرسميَّة إلى الطابع المالي. -۸رقم

 سّم إثنَتَْين من هذه المعامالت. -أ

 حدّد وجهة استعمال الطابع المالي بفكرة واحدة. -ب

 



 في العمود الثاني. أربط المعامالت الواردة في العمود األول بالجهات التي تنجزها -٩رقم

 إصدار جواز سفر – ١

 إصدار إخراج قيد عائلي – ٢

 إصدار سجل عدلي – ۳

 إصدار إفادة سكن – ٤

 المديريَّة العامة لألمن العام –أ 

 دائرة النفوس –ب 

 مختار المحلّة –ج 

 المديريَّة العامة لقوة األمن الداخلي –د 

 

 إلى إفادة سكن.حّدد أيًّا من هذه المعامالت تحتاج  -١۰رقم

 إخراج قيد عائلي. –قرض مالي من المصرف  –وثيقة ترشيح للشهادة المتوّسطة  –رخصة قيادة سيارة 

 إن إنجاز معاملة رسميَّ يتطلّب شروًطا محّددة. -١١رقم

 أذكر الشروط المطلوبة للحصول على إخراج القيد اإلفرادي.

 أدناه.حّدد مهمة واحدة لكّل من الجهات الواردة  -١۲رقم

 التفتيش . –مجلس الخدمة المدنيَّة  –ديوان المحاسبة  –دائرة النفوس 

 أربط المصطلحات الواردة في العمود األول بمعناه في العمود الثاني. -١۳رقم

 إنجاز المعاملة – ١

 الطعن - ٢

 المهلة - ۳

 الشكوى - ٤

 إعتراض على إجراء إداري –أ 

 الفترة المحددة إلنجاز المعاملة –ب 

 مراجعة تهدف إلى إلغاء مفعول قرار –ج 

القيام بالخطوات القانونيَّة الالزمة للحصول على وثيقة  –د 

 رسميَّة

 المراجعة اإلداريَّة أو القضائيَّة حّق لكّل مواطن. -١٤رقم

 سّم ثالث هيئات تهتم بمراجعات المواطنين وشكاواهم. -أ

 أذكر سبَبَْين لقيام بهذ المراجعة. -ب

 المهام الواردة في العمود األول بالجهات التي تنجزها في العمود الثاني.أربط  -١٥رقم

 تحقيق في شكاوى المواطنين في اإلدارات العامة – ١

 إبطال قرار أو إجراء إداري   – ٢

 يكلف مفتش أو أكثر للتحقيق وإعداد تقرير – ۳

 النظر في الن زاعات المتعل قة بتأديب الموظ فين – ٤

 يرفع التقرير إلى المفتش العام المختص – ٥

نة في الديوان وتُتخز اإلجراءات  – ٦ تُراقب الوقائع المدو 
 المناسبة

 مكتب المراجعات والشكاوى –أ 

 التفتيش المركزي –ب 

 مجلس شورى الدولة –ج 

 

 حّدد المصطلح المناسب لكّل من الهبارات اآلتيَّة: -١٦رقم

 للدولة.المواطن الذي يدفع الضرائب  -أ

 سيطرة الموّظفين دون مباالة بمصالح الناس. -ب

 وثيقة رسميَّة تبيّن إذا ما كان صاحبها محكوًما أو غير محكوم. -ج

 هي إجراء إداري يحفظ حقوق المواطنين. -د

 هي المؤسسة المنوط بها سهر على تطبيق القوانين وسير المصلحة العامة. -ھ

 

 



 "صّح" أو "خطأ" على كّل من العبارات اآلتيَّة: بأجب  -١٧رقم

 تضّم اإلدارات العاّمة في الدولة اللبنانيَّة في تنظيمها اإلداري ما يُسمى بالديوان. -أ

 مجلس شورى الدولة هو محكمة ُعليا تتولى القضاء اإلداري ومراقبة إعداد النصوص التشريعيَّة والتنظيميَّة. -ب

 تسريع إنجاز المعاملة.الغاية من الطابع المالي  -ج

 يحظر على الموظف العام إلقاء أي خطاب أو تصريح إال بإذن من رئيسه. -د

 

 

 إختر العبارة أو العبارات الصحيحة في ما يلي: -١۸رقم

 الفساد في اإلدارة العاّمة يعني: – ١

 اإلعتراض على إجراء إداري. -أ

 تأديَّة الخدمة بشكل مخالف للقانون. -ب

 اإلداري.التسلسل  -ج

 الطعن هو: -۲

 إعتراض على التقديمات اإلجتماعيَّة. -أ

 مراجعة قانونيَّة. -ب

 شكوى مقدمة إلى جهات ذات نفوذ. -ج

۳- :  حين أكون موظفًا في إدارة عامة َعلَيَّ

 أن أُعامل أصحاب المعامالت بالتساوي. -أ

 أن ال أقبل الهدايا واإلكراميات. -ب

 أن أرعى أقاربي في إنجاز المعامالت. -ج     

 المعاملة الرسميَّة هي: -٤

 سلوك حسن معتمد في اإلدارات الرسميَّة. -أ

إجراء إداري يحصل المواطن بموجبه على حق له  -ب

 أو على خدمة.

 منحة يأخذها الطالب من المدرسة الرسميَّة. -ج

 رقم سجل النفوس هو: -٥
 رقم طلب معاملة. -أ

 المعاملة الرسميَّة. تاريخ تقديم -ب
رقم قَيد عائلة المواطن في السجالت  -ج

 الرسميَّة.

 نلجأ إلى مجلس شورى الدولة في حال: -٦

 تجاوزت السلطة المراسيم والقرارات المعمول بها. -أ

 النزاعات بَْين األفراد على ملكيَّة عقار. -ب

ض المنزل للسرقة. -ج  تعَرُّ

 

 الجمل اآلتيَّة.صّحح األخطاء الواردة في  -١٩رقم

 البيروقراطيَّة هي سيطرة المواطنين دون مباالت بمصالح الموظفين. -أ

 ليس كّل المعامالت الرسميَّة بحاجة لطابع مالي. -ب

 المراجعة اإلداريَّة هي اللجوء إلى الموظف لمعرفة مصير المعاملة. -ج

 اإلدارات العامة. التفتيش المركزي جهاز تابع لمجلس الوزراء وال تشمل صالحيّاته جميع -د

 وثيقة والدة هي مستند رسمي يستحصل عليها كّل شخص يريد الحصول على رخصة لقيادة سيارة. -ھ

 شهًرا في درجة واحدة. ٢٤الترفيع هو إكتساب الموظف درجة واحدة ضمن فئته كلما قضى  -و

 السجل العدلي هو رقم قيد عائلة المواطنفي سجالت النفوس. -ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 على مستوى تحليل المستندات. المجال الثاني:

 (۱)نموزج رقم -أوالً 

 ١مستند رقم

 

 ٢مستند رقم

 
 

 إنطالقًا من المستنَدْين، أجب عن األسئلة اآلتيَّة:

 نوعه، مصدره، والفكرة الرئيسة التي يتناولها. قّدم كالًّ من المستنَدْين: – ۱

 إستخرج من المستنََدْين: – ٢

 الفساد.أشكال تفشي  -أ

 سبَبَيّن للفساد اإلداري في مؤسسات الدولة. -ب

  نتيَجتَْين سلبيَتَْين لظاهرة الفساد اإلداري على المجتمع. -ج

 مفهوم الفساد -د

استناًدا لما ورد في المستنَدْين أعاله َحول سلوكيات الموظف الفاسد، حّدد الجهة الصالحة للنظر في المخالفات  -۳

 اآلتية:

 الموظف بالدوام الرسمي للوظيفة.عدم إلتزام  -أ

 إهدار الموظف للمال العام. -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (۱۳)نموزج رقم  -ثانيًا

 ۱مستند رقم

 

 ٢مستند رقم

 

 إنطالقًا من المستنَدْين، أجب عن األسئلة اآلتيَّة:

 نوعه، مصدره، والفكرة الرئيسة التي يتناولها. قّدم كالًّ من المستنَدْين: – ۱

 إستخرج من المستنََدْين: – ٢

 حصًرا لصالحيات مجلس الخدمة المدنية. 7366الجهات الرسميَّة التي أخضعها المرسوم  -أ

 مواصفات الموظف في القطاع العام وما يقابلها من مخالفات من قبل المسؤولين. -ب

 العامة في لبنان.يشير المستندان إلى مهام مجلس الخدمة المدنيَّة وإلى سوء األداء في اإلدارة  -۳

وأذكر التي أناط بها القانون مهمة "إرشاد اإلدارات العامة إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى اإلدارة"،  سّمِّ الجهة -   

 لتحسين أداء اإلدارات العامة والموظفين فيها. هَدفَْين منشوَدْين

 

 

 

 

 

 



 دراسة وضعيَّة مشكلة. المجال الثالث:

 (۱٠)نموزج رقم –أواًل 

سمير موظف في اإلدارة العامة. تبلغ قراًرا صادًرا عن المدير العام بحسم راتبه لمدة يَوَمْين، فتقّدم إثر ذلك بمراجعة 

 أمام هيئة التفتيش المركزي.

 بيّن مسار المراجعة المقدمة من سمير. – ١

 أذكر حالَتَْين تستدعيان المراجعة أمام مجلس شورى الدولة. – ٢

 ة المراجعة اإلداريَّة بفكرتَْين.بَيّن أهميَّ  – ۳

 قدم إقتراَحْين لتفعيل المراقبة على أداء الموظف في القطاع العام. – ٤

 (٥)نموزج رقم  -ثانيًا

تقدم سمير إلجراء معاملة رسميَّة لدى دائرة النفوس بهدف الحصول على إخراج قيد فردي له وألَصَق الطابع المالي 

 الموظف طلب منه دفع عشرة أالف ليرة كي ينجزها له في وقت أقصر.المطلوب عليها. إاّل أن 

 بين مدى توافق طلب الموظف مع القانون والتسميَّة التي تطلق على هذا الطلب. – ١

 المخولة بفرضها. الجهةالتأديبيَّة التي يمكن فرضها على الموظف المخالف و سّمِّ إثنتَْين من العقوبات – ٢

 تساهم في تسريع المعامالت. إقترح ثالث وسائل – ۳

 

 (۱٦)نموزج رقم  –ثالثًا 

ه سليم إلى إحدى الوزارات لتسديد ما يتوجب عليه من ضرائب ورسوم، إال أن أحد الموظفين نصحه بدفع مبلغ  تََوجَّ

 ُمعَيّن إلى رئيسه في اإلدارة، لكي يخفض له المتوجب عليه ويمرر الملف.

هَ إلى   الجهة المختصة ليتقدَّم بشكوى.رفض سليم االقتراح وتوجَّ

 سّمِّ المشكلة األساسيَّة التي تطرحها الوضعيَّة. – ١

 هذه النصيحة لسليم.استنتج أربعة أسباب دفعت بالموظف إلسداء  – ٢

د نتيجة للمشكلة على الوظيفة العامة وعلى خزينة الدولة. – ۳  حدِّّ

ثَل هذه المخالفات. – ٤  قدّم إقتراَحْين تراهما مناسبَْين لتطوير عمل اإلدارة ولضبط مِّ

 

 (۱٥) نموزج رقم  -رابعًا

يقطن هادي في مدينة صور، منزله مالصق للرصيف ونظًرا لقلّة فرص العمل في مدينته، قَرَر أن يفتح محل إكسبرس 

 قراًرا قضى بإغالق المحل ومصادرة موجوداته. على الرصيف المالصق لبيته. إاّل أن البلديَّة أصدرت

 قدّم تبريَرْين لقرار البلديَّة بإغالق محل اإلكسبرس ومصادرته. – ١

 حدّد الجهة الصالحة التي يمكن لهادي أن يّطعن أمامها بقرار البلديَّة، وأذكر ثالث مهمات تقوم بها تلك الجهة. – ٢

 محافظة على الُملك العام من قبل المواطنين.أوضح، من خالل فكَرتَْين، أهميَّة ال – ۳

 ن العمل للشباب.تأميقدّم إقتَرَحْين لخطوات تسهم البلديَّة من خاللهما في  – ٤

 

 

 

 



 (٩)نموزج رقم -خامًسا

 دفع أحد المواطنين لموظف في دائرة رسميَّة مبلغًا من المال من أجل أن ينتهي له معاملة غير قانونيَّة.

ز المعاملة. – ١  حدّد التسميَّة التي تُطلق على حالة الموظف ُمنجِّ

 أُذكر أربعةً من شروط التوظيف العامة في لبنان. – ٢

د أربعةً من العقوبات التأديبيَّة التي يمكن فرضها على الموظف الرسمي. – ۳  حدِّّ

 قدّم ثالثة اقتراحات تساهم في تسريع المعامالت الرسميَّة. – ٤

 

 

 

 


