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8. Keywords
التدرٌب االرشادي
9. Course overview
( مقدمة ) :إ زضاي ١االزغاد ايصزاع ٞالتكتصس عً ٢فسد ايعٌُ عً ٢شٜاد٠
االْتاز ايصزاع ٞبػك ٘ٝايٓباتٚ ٞاؿٛٝاْ ٞا ٚايطع ٞاىل اسداخ تكدّ تهٓٛيٛد ٞيف اضايٝب ٚطسم ايصزاعٚ ١يهٔ
زضايت٘ تتدط ٢ذيو ايٓطام ٚمتتد يتػتٌُ ع ٢اسداخ ْٗط ١ادتُاع ١ٝزٜف ١ٝعٔ طسٜل اسداخ ْٗط ١اقتصاد١ٜ
باضتػالٍ نٌ َا يف ايسٜف َٔ فسص َٛٚازد ٚاَهاْٝات طبٝع ١ٝا ٚبػسٚ ١ٜتجكٝف ٚتٛع ١ٝايصزاع ٚتُٓ ١ٝقدزاتِٗ
ٚؼطني َٗازاتِٗ ٚتػٝري اػاٖاتِٗ ٚاضًٛب تفهريِٖ ستٜ ٢تُهٓٛا َٔ زفع االفاد ٠ايهاًَ َٔ ١ايتكدَات ايعًُ١ٝ
ٚايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايصزاع ١مما ٜؤد ٟاىل زفع َطتٜٛاتِٗ املعٝػٚ ١ٝاالزتكا ٤مبذتُعاتِٗ احملً. ١ٝ
.
2. Lecturer in charge

(10. Course objectiveاالهداف ) :
 -1دٚز االزغاد ايصزاع ٞيف ايتُٓ ١ٝايسٜفٚ ١ٝايطٝاض ١ايصزاع١ٝ
 -2االدٚاز اؿ ١ٜٛٝاييت ميهٔ إ ٜك ّٛبٗا اإلزغاد ايصزاعٞ
 -3عالق ١االزغاد ايصزاع ٞبايعً ّٛايصزاعٚ ١ٝغري ايصزاع ١ٝاالخس٣
 -4ايعالق ١بني االزغاد ايصزاعٚ ٞاالدتُاع ايسٜفٞ
َ -5باد ٨بٓا ٤ايربْاَر اإلزغادٟ
 -6أُٖ ١ٝايرباَر اإلزغاد١ٜ
 -7فاالت ايبشح اإلزغاد ٟايصزاعٞ
 -9اضتدداّ ايٛقت يف األْػط ١ايدزاض١ٝ
 -8نٝف ١ٝايٓٗٛض باملسأ ٠ايسٜفٚ ١ٝمتهٗٓٝا
 -10اإلطاز ايعاّ املكرتح ملٓع ١َٛايطٝاضات يتُهني املسأ٠
 -11تٛشٜع املػػالت سطب ايٓػاط االقتصاد ٟيف ايسٜف
 -12املسأٚ ٠ايسدٌ يف ايدضتٛز
 -13ايتٛشٜع اؾػسايف يًطهإ

(11. Student’s obligatioواجبات الطالب والتزماته)
 -1تعليم الطلبة على املبادي االساسية ملفهوم االرشاد الزراعي
 -2تعليم الطلبة على االساليب العلمية املشتخدمة للنهوض بالواقع الريفي
 -3تعليم الطلبة على كيفية العمل اجلماعي ودور املرشيد يف تغيري املفاهيم القدمية للفالح
(طرق التدريس ) استخدام اقالم الماجك الواضحة فً السبورة البٌضاء12. Forms of teaching -
الداتا شو – عرض فٌدٌوات وافالم ومخططات – باالضافة الى اعتماد اسلوب المناقشة فً الدرس
والمشاركة
(مخطط التقييم)13. Assessment scheme
20 %
20%
5%
5%
50 %
100%

The 100 marks will be divided into:
Mid-term 1 Exam
Mid-term 2 Exam
Classroom Participation and Attendance
Quiz
Final Exam
Total
 (:النتائج المرجوة )14. Student learning outcome

 -1تعرٌف الطلبة عنمفاهٌم وسائل االنتاج الزراعً.
 .2معرفة الطلبة تصنٌف طبقات المجتمع الرٌفً
 .3التعرٌف عن صفات وادارة المجموعات للعوائل
 .4التعرف على انواع ووسائل جدٌدة للتعلٌم الزراعً .
.5التعرٌف على اسس تقٌٌم االعمال الزراعٌة .
 .6التعرف على صفات وتصنٌف الوسائل المناسبة للتعلٌم حسب طبٌعة المجتمع الرٌفً
.7تصنٌف المجتمع الرٌفً
 .9تصنٌف سكان المجتمع.
 .8التعرف على اسس ادارة وتثقٌف دور المرأة الرٌفٌة
 .10التعرف على كٌفة نظام ترتٌب وخطة العمل
 .11التعرف على تكوٌن مجموعات ارشادٌة
 .12التعرف على العملٌات الحقلٌة المصغرة لغرض التجارب االرشادٌة
 .13التعرف على كٌفٌة تنظٌم السجالتاالرشادي
 -14التعرف على بعض الجوانب القانونٌة والدستورٌة العراقٌة.
 (:1المصادر) 1. Course Reading List and References
 -1ادارة وتدريب االرشاد – جامعة االسكندرٌة احمد سامً – كلٌة الزراعة الطبعة االولى
 -2االرشاد ودورة في بناء الريف –محمد دكلة مؤسسة التعلٌم العالً –وزارة التعلٌم العالً بغداد
كتاب منهجً
 -3مباديء االرشاد الزراعي – د عبدهللا السامرائً –كلٌة الزراعة –بغداد 1895

Lecturer's name
Hassan.A.Mohammed

16. The Topics:
اغلب المحاظرات نظرٌة مع مشاهدات فٌدٌو للجانب العملً
باالضافة الى الزٌارات المٌدانٌة
الجزء النظري 17.
Topics
دٚز االزغاد ايصزاع ٞيف ايتُٓ ١ٝايسٜفٚ ١ٝايطٝاض١
ايصزاع١ٝ

Lecture
No
1

االدٚاز اؿ ١ٜٛٝاييت ميهٔ إ ٜك ّٛبٗا اإلزغاد
ايصزاعٞ

2

عالق ١االزغاد ايصزاع ٞبايعً ّٛايصزاعٚ ١ٝغري
ايصزاع ١ٝاالخس٣

3

ايعالق ١بني االزغاد ايصزاعٚ ٞاالدتُاع ايسٜفٞ

4

َباد ٨بٓا ٤ايربْاَر اإلزغادٟ
5

أُٖ ١ٝايرباَر اإلزغاد١ٜ

6

فاالت ايبشح اإلزغاد ٟايصزاعٞ

7

اضتدداّ ايٛقت يف األْػط ١ايدزاض١ٝ
نٝف ١ٝايٓٗٛض باملسأ ٠ايسٜفٚ ١ٝمتهٗٓٝا

8

9

اإلطاز ايعاّ املكرتح ملٓع ١َٛايطٝاضات يتُهني املسأ٠
10

تٛشٜع املػػالت سطب ايٓػاط االقتصاد ٟيف
ايسٜف

11

املسأٚ ٠ايسدٌ يف ايدضتٛز

12

ايتٛشٜع اؾػسايف يًطهإ

13

شٜازات َٝداْ١ٝ

14

االسئلة النموذجٌة
س -:1عرف ماٌلً -1-:رسالة االرشاد الزراعً -2علم االدارة فً االرشاد الزراعً -3اهمٌة
البرامج االرشادٌة -4االرشاد االقتصادي المنزلً  -5االرشاد التكنولوجً الزراعً

س /2بٌن كٌفٌة استخدام اللوقت فً االنشطة الدراسٌة
س -3ماهً البرامجالصحة االنجابٌة
س -4ماهً السٌاسات التً تتبع لعدم تهمٌش المرأة
س -5ماهً القوانٌن والتشرٌعات فً العراق التً تخص المرأة فً الدستور
االجوبة النموذجٌة
جواب السؤال االول
رسالة االرشاد الزراعً
إ زضاي ١االزغاد ايصزاع ٞالتكتصس عً ٢فسد ايعٌُ عً ٢شٜاد ٠االْتاز ايصزاع ٞبػك ٘ٝايٓباتٚ ٞاؿٛٝاْ ٞاٚ
ايطع ٞاىل اسداخ تكدّ تهٓٛيٛد ٞيف اضايٝب ٚطسم ايصزاعٚ ١يهٔ زضايت٘ تتدط ٢ذيو ايٓطام ٚمتتد يتػتٌُ ع٢
اسداخ ْٗط ١ادتُاع ١ٝزٜف ١ٝعٔ طسٜل اسداخ ْٗط ١اقتصاد ١ٜباضتػالٍ نٌ َا يف ايسٜف َٔ فسص َٛٚازد
ٚاَهاْٝات طبٝع ١ٝا ٚبػسٚ ١ٜتجكٝف ٚتٛع ١ٝايصزاع ٚتُٓ ١ٝقدزاتِٗ ٚؼطني َٗازاتِٗ ٚتػٝري اػاٖاتِٗ
ٚاضًٛب تفهريِٖ ستٜ ٢تُهٓٛا َٔ زفع االفاد ٠ايهاًَ َٔ ١ايتكدَات ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايصزاع ١مما ٜؤد ٟاىل
زفع َطتٜٛاتِٗ املعٝػٚ ١ٝاالزتكا ٤مبذتُعاتِٗ احملً. ١ٝ
علم االدارة فً االرشاد الزراعً
إ االزغاد ايصزاع ٞنتٓع ِٝادازٜ ٟعتُد َباد ٨اإلدازٚ ٠قٛاعدٖا ايسغٝد ، ٠نايتٓع ِٝاإلداز ٟيًعٌُ  ،ايتٓطٝل بني
َهْٛات٘ ٚدص٦ٜات٘  ،إداز ٠اإلفساد ايعاًَني يف اؾٗاش اإلزغادٚ ، ٟاؿٛافص ٚاملٓػطات يًعٌُ اإلزغاد ، ٟؼًٌٝ
نفا ٠٤ايعٌُ ٚايعاًَني اإلزغادٜني  ،ؼًٚٚ ٌٝصف ٚتٛصٝف االعُاٍ ٚايٛظا٥ف االزغاد. ١ٜ
اُٖ ١ٝايرباَر االزغاد١ٜ
ٜعد ايربْاَر اإلزغاد ٟمبجاب ١األضاع اير ٟترتتب عً ٘ٝاإلعُاٍ املكبًٚ . ١إذا اقتصست فٗٛدات املسغد ايصزاعٞ
عًَ ٢ا ٜكدَ٘ َٔ ْصا٥ح يًصزاع د ٕٚإ ٜهٖٓ ٕٛاى خطَٓ ١عُ ١فإ َُٗت٘ يف تٓػٝط ٚدفع املطرتغد ٜٔيف طسٜل
ايتكدّ سٝح ميهٔ ٚضع بسْاَر إزغاد. ٟ
االرشاد االقتصادي المنزلً
ٜتُٝص االقتصاد املٓصي ٞبأغتُاي ١عً ٢فاالت ؽصص ١ٝقددَٗٓ ٠ا ايتػر ، ١ٜاإلضهإ،اإلداز ٠أملٓصي ١ٝزعا١ٜ
األَٚ ١َٛايطفٛي، ١ايعالقات األضس ، ١ٜايصٓاعات ايسٜفٚ ، ١ٝهلر ٙاجملاالت دٛاْبٗا اإلزغاد ١ٜأ ٟازتباطٗا
ايٛثٝل بايعًُ ١ٝاإلزغاد. ١ٜ

اإلزغاد ايتهٓٛيٛد ٞايصزاعٜ : ٞطِ ٖرا ايفسع اجملاالت ايبشج ١ٝاييت تسبط بني ايعًُ ١ٝاإلزغادٚ ١ٜايعًّٛ
ايصزاع ١ٝايتهٓٛيٛدٚ ١ٝبصف ١خاصْ َٔ ١اس ١ٝايتطبٝكات اإلزغاد ١ٜيًتٛصٝات املطتدًصْ َٔ ١تا٥ر ايبشٛخ يف
كتًف اجملاالت ٚنريو ؼدٜد االستٝادات ايتدزٜب ١ٝاإلزغاد ١ٜيًُصازع ٚايهٛادز اإلزغادٖ َٔ ١ٜر ٙاجملاالت
ايف ٓٚ . ١ٝقد أٚيت ايدزاضات اإلزغاد ١ٜاٖتُاَاً خاصاً ببعض اجملاالت ايبشج ١ٝاييت تكع ؼت ٖرا ايفسع ٚبصف١
خاص ١فاالت قاص ٌٝاـطس ٚاؿكٌ ٚاإلْتاز اؿٛٝاْٚٚ ٞقا ١ٜاملصزٚعات ٚاملهٓٓ ١ايصزاع١ٝ
جواب السؤال الثانً
 اضتدداّ ايٛقت يف اْػط ١ايعٌُ
َٔ اْػط ١ايعٌُ ٖ ٞاالعُاٍ ايٝد ٚ ١ٜٚايعٌُ بٛصف٘ ( ََٗٓ ٚ ) ١ا ٜتصٌ بٗا َٔ اْػط ١ثِ ايرٖاب اىل َهإ
ايعٌُ  ٚايعٛدَٚ . َ٘ٓ ٠ع إ ٖر ٙاالصٓاف ال تػط ٞنٌ االْػط ١اييت ميهٔ إ ٜػطٗٝا َفٗ ّٛايعٌُ فأْٗا تٛفس
َؤغسات َفٝد ٠يًُكازْ ١عً ٢اضاع اؾٓظ  ٚايتذُعات ايطهاْ ٚ ١ٝفُٝا َ ًٜٞسادع ١تفص ١ًٝٝيهٌ ْػاط َٗٓٚا
( االعُاٍ ايٝد. )١ٜٚ
االعُاٍ ايٝد ( ١ٜٚناؿٝان ، ١اـٝاط ٚ ١بعض ايصٓاعات ايػعب ٖٞ ) ١ٝيف ايػايب اْػط ١قطٛب ١ثكافٝاً
يًٓطاٚ ٤إ ْطب االفساد َٔ ايٓطا ٤تتفٛم عً ٢ايسداٍ يف نٌ ايتذُعات ايطهاْٜ ٚ . ١ٝالسغ إ ايفازم يف ايسٜف
ٜٓشطس ْطبٝاً بني اؾٓطني سٝح ٜػازى ايسداٍ يف بعض ٖر ٙاالْػطَ ١ع ايٓطا ٤إال إ ايفسم ٜبد ٚاٚضح يف بك١ٝ
اؿطس أ ٟاالقط ٚ ١ٝايٓٛاس ٖٞ ٚ ، ٞيف ايػايب ذات ثكاف ١تتأزدح بني ْعاَني يًك ( ِٝزٜف / ٞسطس ) ٟمما جيعٌ
َطاف ١ايفسٚم يف االْػط ١اي ١َٝٛٝبني اؾٓطني أٚضع َٓٗا يف اؿطس ٚ .ال غو إٔ االَس ٜتٛقف عًْٛ ٢ع ٖرٙ
االعُاٍ ايٝد. ١ٜٚ
إ ايفسٚقات ايصَٓ ١ٝيًُعدالت ايفعً ١ٝيالعُاٍ ايٝد ١ٜٚبني اؾٓطني ترتاٚح بني  27دقٝك ١يف املسانص  19 ٚدقٝك١
يف بك ١ٝاؿطس  41 ٚدقٝكَٜٝٛ ١اً يف ايسٜفٜٚ .عٛد ذيو اىل تٓٛع االْػط ١اييت تك ّٛبٗا ايٓطا ٤يف ايسٜف اىل
داْب اـٝاط ٚ ١اؿٝان ، ١فٗٓاى ايصٓاعات ايػعب ١ٝاملعتُد ٠عً ٢ضعف ايٓد ٚ ، ٌٝمجع االعػاب ذات ايٛظا٥ف
ايطب ، ١ٝفطالً عٔ سٝان ١ايبطط ايتكًٝد . ١ٜنٌ ذيو اىل داْب ايٛظا٥ف املٓصي ١ٝيًُسأ ٠مما جيعٌ ايعب ٧عًٗٝا
اثكٌ  ٚإ ناْت َععِ ٖر ٙاالعُاٍ ايٝد ١ٜٚتكع عً ٢عاتل ايػابات.

جواب السؤال الثالث
ٖ ٞإٕ ػتاش املسأَ ٠ساسٌ عُسٖا املدتًف ١يف إطاز صشْٚ ٞفطٚ ٞادتُاع ٞضًٚ ، ِٝايصش ١اإللاب ٖٞ ١ٝساي١
زفا ٙناٌَ بدْٝاً ٚعكًٝاً ٚادتُاعٝاً يف مجٝع األَٛز املتعًك ١باؾٗاش ايتٓاضًٚٚ ٞظا٥ف٘ ٚعًُٝات٘ ٚيٝظ فسد
ايطالَ َٔ ١املسض أ ٚاإلعاق ١يريو تعين ايصش ١اإللاب ١ٝقدز ٠اإلفساد عً ٢ايتُتع عٝا ٠دٓطَ ١ٝسض١ٝ
َٚأَٚ ١ْٛقدزتِٗ عً ٢اإللاب ٚسسٜتِٗ يف تكسٜسااللاب َٛٚعدٚ ٙتٛاتسٚ ٙمتاغٝاً َع ٖرا ايتعسٜف تعسف
(ايسعا ١ٜايصش ١ٝاإللاب )١ٝبأْٗا فُٛع َٔ ١األضايٝب ٚايطسم ٚاـدَات اييت تطِٗ يف ايصش ١اإللاب١ٝ
ٚايسفا َٔ ٙخالٍ َٓع سدٚخ َػانٌ ايصش ١اإللابٚ ١ٝسًٗا  ٖٞٚتػٌُ أٜطا ايصش ١اؾٓط ١ٝاييت تسَ ٞإىل
ؼطني ْٛع ١ٝاؿٝاٚ ٠ايعالقات ايػدص ١ٝيٝظ تكد ِٜاملػٛزٚ ٠ايسعا ١ٜايطب ١ٝاملتعًك ١باإللاب ٚاإلَساض

اؾٓطٚ ١ٝتػٌُ خدَات ايصش ١اإللاب ١ٝايعدٜد َٔ املهْٛات تبدأ باألَ ١َٛاملأَٚ ١ْٛتػطَ ٞساسٌ اؿٝأَ ٠
املٝالد ٚايطفٛي ١إىل َسسً ١اْكطاع ايطُح ثِ ايهٗٛيٚ ١تػٌُ مجٝع اـدَات املٛدٗ ١يتعصٜص ايصشٚ ١ايٛقأَ ١ٜ
األَساض ٚايعالز ٚايتأٖٚ ٌٝسطب ْتا٥ر املطح املتهاٌَ يألٚضاع االدتُاعٚ ١ٝايصش ١ٝيًُسأ ٠ايعساق ١ٝيطٓ2011 ١
تبني إٔ ْطب ١ايٓطا ٤يف ايسٜف بعُس ( )49-15ضٓ ١ايالت ٞسصًٔ عً ٢زعا ١ٜطبَ ١ٝتدصص ١قبٌ ايٛالد ٠خالٍ أٍٚ
ثالث ١أغٗس إىل  4أغٗس أ ٚأنجس ( َٔ )%48،6(ٚ )%37،7ايٓطا ٤تٓاٚئ أقساص ايفٛيٝو أضٝد َٔ )%26،1(ٚ
ايٓطا ٤مت ؼص ٔٗٓٝضد ايهصاش ظسعتني أ ٚأنجس إثٓا ٤فرت ٠اؿٌُ  َٔٚايطسٚز ٟتٛع ١ٝايٓطا ٤بتًك ٞزعا ١ٜبعد
ايٛالد ٠سٝح ناْت ْطب ١ايٓطا ٤يف ايسٜف ايالت ٞتًكني زعا ١ٜبعد ايٛالد )%32،0( ٠أَا ْطب ١ايٓطا ٤ايالت ٞعاْني
َٔ َػهً ١صش ١ٝخالٍ ايطت ١أضابٝع بعد ايٛالدٚ ٠مل ٜطعني آل ٟاضتػاز ٠طب ١ٝألضباب َٓٗا صعٛب ١ايٛصٍٛ
يًددَ )%31،5(ٚ )%10،9( ١ايتهًف ١عايَ )%15،7(ٚ ١ٝػػٛي ١نُا بًػت ْطب ١ايٓطا ٤يف ايسٜف ايالت ٞالٜعسفٔ
عٔ األَساض املٓكٛي ١دٓطٝاً (.)%41،1
حواب السؤال الرابع
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اضتشداخ قطِ يسصد سكٛم املسأ ٠يف ٚشاز ٠سكٛم االْطإ يسصد ساالت االْتٗانات اييت تتعسض هلا املسأٚ ٠اؿد
َٓٗا .
تػه ٌٝؾٓٚ ١طٓ ١ٝعًٝا َٔ ايٛشازات املعٓ ١ٝمبٛدب االَس ايدٜٛاْ ٞزقِ  80يطٓ 2005 ١ايصادز َٔ االَاْ ١ايعاَ١
جملًظ ايٛشزا ٤بس٥اضٚ ١شاز ٠ايدٚي ١يػؤ ٕٚاملسأَٚ ٠ػازن ١ايٛشازات ذات ايعالق َٔٚ ١اِٖ تًو ايتٛصٝات اييت
دا٤ت بٗا ٖٞ
اضتشداخ ( َدٜس ١ٜمحا ١ٜاالضسٚ )٠مت تػهٖ ٌٝر ٙاملدٜس ١ٜبايفعٌ .
اضتشداخ تػه ٌٝيف نٌ ٚشاز ٠تعٓ ٢بايٓٛع االدتُاع.ٞ
َعاؾ ١ايفكس  :تبٓت االَاْ ١ايعاَ ١جملًظ ايٛشزا ٤تػه ٌٝؾٓ ١تطِ ممجًني عٔ ٚشاز ٠ايعٌُ ٚايػؤ ٕٚاالدتُاع١ٝ
ٚايصشٚ ١سكٛم االْطإ ( قطِ املسأٚ )٠ايرتبٚٚ ١ٝشاز ٠ايتدطٝط ٚٚشاز ٠ايدٚي ١يػؤ ٕٚاجملتُع املدْ ٞتأخر عً٢
عاتكٗا اعداد اضرتاتٝذ ١ٝغاًَ ١يًُطتفٝد َٔ ٜٔاـدَات اييت تكدَٗا دا٥س ٠زعا ١ٜذ ٟٚاالستٝادات اـاص١
ايتابع ١يٛشاز ٠ايعٌُ ٚايػؤ ٕٚاالدتُاع َٔ ١ٝاالزاٌَ ٚاملطًكات ٚايعادصات.
اقساز اضرتتٝذٚ ١ٝطٓ ١ٝملٓاٖط ١ايعٓف ضد املسأ ٠يف ايعسام مبٛدب قساز فًظ ايٛشزا ٤زقِ ()96يطٓ٘ .2013
مت ٚضع اضرتاتٝذ ١ٝيًكطا ٤عً ٢مجٝع اغهاٍ ايتُٝٝص ضد املسأ ٠اييت ْص عًٗٝا ايدضتٛز.
اضرتاتٝذ ١ٝيًٓٗٛض بٛاقع املسأ ٠ايعساق ( ٘ٝتػهًت ؾٓٚ ١طٓ ١ٝعًٝا يًٓٗٛض بٛاقع املسأ ٠ايسٜف) ١ٝ
املسأ ٠يف ايتػسٜع ايعساقٞ
اقس ايدضتٛز ايعساقَ ٞبدأ املطاٚا ٠بني ايعساقٝني يف اؿكٛم ايطٝاضٚ ١ٝاملدْٚ ١ٝتٛي ٞايٛظا٥ف ايعاَٚ ١مشٌ سل
االقرتاع يهٌ ايعساقٝني فُٔ ػاٚش ضٔ ايجآَ ١عػس َٔ ايعُس ي٘ سل االقرتاع ٚايرتغٝح يًُذايظ ايٓٝاب١ٝ
ٚفايظ احملافعات فال ميٝص ايدضتٛز بني ايسدٌ ٚاملسأ ٠فأعط ٢اؿل يهٌ ايعساقٝني يف تٛي ٞايٛظا٥ف  .إ اضظ
سكٛم االْطإ اسرتاّ اؿٝا ٠ايبػسٚ ١ٜايهساَ ١االْطاْ ١ٝا ٚاملٗٓٚ ١ٝلدٖا يف َععِ االدٜإ ٚايفًطفات َٓٚطًل
اؿكٛم ٜك ّٛعً ٢اضاع ٚقٛاعد ثابتَٗٓ ١ا -:
سكٛم االْطإ ال متٓح ٚالتػرتٚ ٟالتهتطب ٚال تٛزخ اْٗا سكٛم ؽص ايٓاع يه ِْٗٛبػسا َ ٖٞٚتأصً ١يف نٌ
فسد.

-

سكٛم االْطإ ٚاسد ٠ؾُٝع ايبػس بصسف ايٓعس عٔ عٓصسِٖ ا ٚدٓطِٗ ا ٚد ِٜٗٓا ٚعسقِٗ ا ٚآزاِٗ٥
ايطٝاضٚ ١ٝغريٖا َٔ اآلزا ٤ا ٚاصًِٗ ايك َٞٛا ٚاالدتُاع ٞا ٚاٚ ٟضع آخس.
سكٛم االْطإ عامل ١ٝسٝح ٚيدْا مجٝعا اسسازاً َٚتطاٜٚني يف ايهساَٚ ١اؿكٛم.
سكٛم االْطإ ال ميهٔ اْتصاعٗا َٔ اسد ٚيٝظ أل ٟغدص اؿل يف سسَإ غدص اخس َٔ سكٛق٘.
سكٛم االْطإ غري قابً ١يًتذص ١٥فَٗٓ ٞعَ ١َٛتهاًَ.١
جواب السؤال الخامس
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 َٔٚايكٛاْني ٚايتػسٜعات يف ايعسام اييت ؽص املسأ ٠يف ايدضتٛز ٚايًٛا٥ح ايكاْ-: ٖٞ ١ْٝٛ
ايباب األ ٍٚايفصٌ اال ٍٚاملادْ -: َ٘ٓ 20 ٠صت عً ٢إ يًُٛاطٓني زداٍ ْٚطا ٤سل املػازنٚ ١ايتُتع باؿكٛم
ايطٝاض ١ٝمبا فٗٝا سل ايتصٜٛت ٚاالْتداب ٚايرتغٝح ْٚ.صت عً ٢إ ؼكٝل ْطب ١متج ٌٝايٓطا ٤ال تكٌ عٔ ايسبع
( َٔ )%25اعطا ٤فًظ ايٓٛاب.
ايباب ايجاْ – ٞايفصٌ اال ٍٚاملادْ -: َ٘ٓ 30 ٠صت عً ٢اْ٘ تهفٌ ايدٚي ١يًفسد ٚاألضسٚ ٠غاص ١ايطفٌ ٚاملسأ٠
ايطُإ االدتُاعٚ ٞايصشٚ ٞاملكَٛات االضاض ١ٝيًعٝؼ يف سٝا ٠نسميٚ ١تؤَٔ هلا ايدخٌ املٓاضب ٚايطهٔ املٓاضب
.
ايباب ايجاْ – ٞايفصٌ ايجاْ ٞاملادْ -: َ٘ٓ 37 ٠صت عً ٢اْ٘ حيسّ ايعٌُ ايكطسٚ ٟايعبٛدٚ ١ٜػاز ٠ايعبٝد
ٚاالػاز بايٓطاٚ ٤األطفاٍ ٚاالػاز باؾٓظ .
ايباب ايجايح – ايفصٌ اال ٍٚاملاد / َ٘ٓ 49 ٠زابعاً ْ -:صت عً ٢اْ٘ ٜٗدف قاْ ٕٛاالْتدابات ؼكٝل ْطب ١متجٌٝ
يًٓطا ٤ال تكٌ عٔ ايسبع َٔ اعطا ٤فًظ ايٓٛاب ٚال ٜكٌ عُس املسأ ٠ايٓاخب ١عٔ  18ضٓ.١
سل املسأ ٠بايعٌُ يف ايدضتٛز :
ايباب اال – ٍٚاملادْ : َ٘ٓ 22 ٠صت عً ٢اْ٘ ايعٌُ سل يهٌ ايعساقٝني مبا ٜطُٔ هلِ سٝا ٠نسمي ١نُا اقس قإْٛ
ايعاًَني املدْٝني يف ايدٚي ١املطاٚا ٠بني املسأٚ ٠ايسدٌ يف اؿكٛم ٚايٛادبات ايٛظٝفٚ ١ٝاألدٛز ٚايسٚاتب .
ايباب ايجاْ – ٞايفصٌ اال – ٍٚاملادْ -: َ٘ٓ 14 ٠صت عً ٢اْ٘ ايعساقٝني َتطا ٕٚٚاَاّ ايكاْ ٕٛد ٕٚمتٝٝص بطبب
اؾٓظ ا ٚايعسم ا ٚايك ١َٝٛا ٚاالصٌ ا ٚايً ٕٛا ٚايد ٜٔا ٚاملرٖب ا ٚاملعتكد ا ٚايسأ ٟا ٚايٛضع االقتصاد ٟاٚ
االدتُاع.ٞ
املاد َٔ 43 ٠قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ ١ٝزقِ  24املعدٍ ٚ -:اييت ْصت عً ٢اْ٘ :
تطتشل املٛظف ١اؿاٌَ اداش ٠محٌ ٚٚالد ٠قبٌ ايٛضع ٚبعد ٙاَدٖا ٚ ّٜٛ 72بساتب تاّ .
جيٛش يألّ املٛظف ١ايتُتع بإداش ٠االَ ١َٛاـاصٚ ١ايبايػ ١ضت ١اغٗس ٚبساتب تاّ ٚضت ١اغٗس بٓصف زاتب
ٚتعترب االداش ٠خدَ ١االغساض قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ. ١ٝ
املسأٚ ٠ايسدٌ يف ايدضتٛز
ايباب ايجاْ – ٞايفصٌ اال – ٍٚاملادْ : َ٘ٓ 18 ٠صت عً ٢اْ٘ ايعساق ٖٛ ٞنٌ َٔ ٚيد ألب عساق ٞا ٚألّ عساق١ٝ
ٚاؾٓط ١ٝايعساق ٖٞ ١ٝسل يهٌ عساق ٖٞٚ ٞاضاع َٛاطٓت٘.



املسأ ٠يف قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص١ٝ

ْص قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝاـاص باملسأ ٠عً ٢بعض االسهاّ اييت ؼكل هلا االضتكساز ايٓفطٚ ٞايعاٚ ًٞ٥حيفغ
هلا نساَتٗا ٚأدْا ٙبعض َٔ االسهاّ :
ايباب اال – ٍٚاملادْ : َ٘ٓ 3 ٠صت عً ٢اْ٘ ال جيٛش ايصٚاز بأنجس َٔ ٚاسد ٠إال بأذٕ ايكاضٜٚ ٞػرتط إلعطا ٤االذٕ
ؼكٝل غسٚط اُٖٗا َٛافك ١ايصٚد ١عً ٢شٚاز شٚدٗا اَاّ احملهُ. ١
املادْ : َ٘ٓ 40 ٠صت عً ٢اْ٘ يًصٚد ١سل طًب تفسٜل عٔ شٚدٗا اذا ؿكٗا ْتٝذ ١ذيو ضسز َاد.ٟ
املادْ : َ٘ٓ 57 ٠صت عً ٢اْ٘ االّ ٖ ٞاالسل عطاْ ١ايطفٌ ٚتسبٝت٘.
ايفصٌ ايجاْ – ٞاملادْ -: َ٘ٓ 23 ٠صت عً ٢اْ٘ اذا طًل ايصٚز شٚدت٘ فًٗا اؿل بطًب ايٓفك.١
املسأ ٠يف ايكاْ ٕٛاؾٓاٞ٥

املادْ : َ٘ٓ 80 ٠صت عً ٢اْ٘ ال جيٛش إ ٜتٛىل تفتٝؼ املسأ ٠املتُٗ ١إال عٓصس ْط ٟٛنُا إ االغساف االداز ٟعً٢
ضذٔ ايٓطاٜ ٤عٗد ب٘ اىل ايطٝدات د ٕٚايسداٍ اسرتاَاً ـصٛص ١ٝاملسأ.٠
املادْ : َ٘ٓ 287 ٠صت عً ٢اْ٘ حيٝٝص االدعا ٤ايعاّ تٓفٝر ايعكٛب ١املكٝد ٠ؿس ١ٜاملسأ ٠اؿاٌَ يف ايػٗس ايطادع
اىل َا بعد ازبع ١اغٗس َٔ ايٛضع ٚ .نريو اؿاٍ بايٓطب ١يًُسأ ٠احمله ّٛعًٗٝا باإلعداّ ٚفل اص ٍٛاحملانُات
اؾصا ١ٝ٥زقِ  23يطٓ.1971 ١

-1
-2
-3
-4

ٖٓٚاى قٛاْني اخس ٣اضتٗدفت املسأ ٠ايعساق ١ٝبني طٝاتٗا -: ٖٞٚ
قاْ ٕٛايعٌُ زقِ  71يطٓ.1987 ١
قاْ ٕٛزعا ١ٜايكاصس ٜٔزقِ  78يطٓ.1980 ١
قاْ ٕٛايسعا ١ٜاالدتُاع ١ٝزقِ  126يطٓ.1980 ١
قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ ١ٝزقِ  24املعدٍ  /املاد.َ٘ٓ 43 ٠
قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات اؾصا ١ٝ٥زقِ  23يطٓ١

د .حسن عبدهللا محمد
مدرس المادة

