
 ثَيهاشةي كارطَيري طعيت بكة لة رؤانطةي بةشتهةوةي بةدام و دةزطاكاني دةوَلةت؟.

مبؤسسات الدولة؟ / عرف أدارة العامة من خالل ربطه 1س  

 

/ باشي مةوداي كاروضاالكيةكاني كارطريي طعيت بكة؟2ث  

ادارة العامة؟ ات/ حتدث عن جماالت العنل ونشاط2س  

 

كارطَيري طعيت ضني باشيان بكة؟/ ئةركة كؤمةاليةتيةكاني 3ث  

/ ماهي واجبات االجتناعية لالدارة العامة حتدث عنها؟3س  

 

/ خالة لَيكضوةكاني نَيوان كارطَيري طعيت و كارطَيري كار ضني باشيان بكة؟.4ث  

بني ادارة العامة وادارة اعنال حتدث عنها؟. / ماهي النقاط التشابه4س  

ة روانطةي بةشتهةوةي بة ضاالكي كارطَيري؟ : ثَيهاشةي كارطَيري طعيت بكة ل1ث  

 

: خاَلة جياوازيةكاني نَيوان كارطَيري طعيت وكارطَيري كار  ضني باشيان بكة؟ 2ث  

 

: تيؤري دابةظكردني كارطَيري لةاليةن هسرمةند ههري فايؤل ضية باشي بكة؟ وة هةروةها 3ث
ههري فايؤل بكة؟ تةنوا ثَيهج خاَل باط باشي بهةما زانصتيةكاني كارطَيري لةاليةن  

( منرة12بكة؟)   

 

: باشي تاقيكردنةوةي هؤرشون بكة؟ وة ئةو طؤرانكاريانة ضني كة ئةم تاقيكردنةوةية 4ث
 ئةجناميداوة، باشي طؤرانكاريةكان بكة؟         

                

 



             : وةالمي يةك لق بدةوة:                           5ث

هسرمةند ماكض ظيرب دةشةالت ودةشةالتداراني ضؤن دابةش كردووة، ظي بكةوة؟.-أ  
قوتاخبانةي رةفتاري شموكي ضية؟ وة باشي تايبةمتةنديةكاني ئةم  -ب

 قوتاخبانةية؟.

                                       : عسف أدازّ العامْ من خالل زبطى بالنشاط االدازِ؟   1س

 
 

ماهُ النكاط االختالف بني ادازّ العامْ ًادازّ اعنال، حتدث عنوا؟ :2س  

 
  

: حتدث عن نظسٍْ التٌشٍع االدازِ لدى هنسِ فاٌٍل؟ ًماهُ اساسَات العلنَْ 3س
 لالدازّ لدى هنسِ فاٌٍل؟ حتدث عن مخسْ نكاط فكط؟.            

 
 

( دزج12َْريات اليت انتحتوا التحسبْ؟):حتدث عن التحسبْ هٌزسٌن؟ًماهُ التغ4س  
 
 

: أجب عن فسع ًاحد فكط:                                      5س  
كَف قسه ماكس فَرب  السلطْ ًالتسلطٌٍْ، حلل ذلك؟.-أ  

ماهُ املدزسْ السلٌكَْ؟ ًماهُ خصائص هري املدزسْ؟. -ب  
 
 
 
 
 

 

 
 



: ثَيهاشةي كارطَيري طعيت بكة لة روانطةي بةشتهةوةي بة شياشةتي 1ث
 طعيت دةوَلةت؟ وة هةروةها ئةو رةخهانة ضني كة لةم ثَيهاشانةدا كراوة

 
 

  : خاَلة طرنطةكاني كارطَيري طعيت ضني باشيان بكة؟.            2ث

 
 

كارطَيري طعيت و زانصيت شياشةت : باشي جياوازيةكاني نَيوان زانصيت3ث  

                                                                          بكة؟ 

                                                                                                             
               

ؤكراشي كارطَيري ضية؟. وة بهةما و ثرةنصيجةكاني : تيؤري بري4ث
 ريكخصتين بريؤكراشي لةالي ماكض فيرب ضني باشيان بكة؟.         

                          
 

                            : وةالمي يةك لق بدةوة:                                5ث

كارطَيري زانصيت لةالي هسرمةند  فريدريك تايمؤر  بهةماكاني تيؤري-أ
 ضني باشيان بكة؟.

ئةو رةخهانة ضني كة لة تيؤري ثةيوةندية مرؤظايةتيةكان كراوة، -ب
 باشيان بكة؟.

 
 
 
 



بالسَاسْ العامْ للدًلْ؟ ثه  عسف أدازّ العامْ من خالل زبطى:  1س
                    حتدث عن انتكادات املٌجى إىل التعازٍف؟.              

 دزجْ
 
 

:ماهُ النكاط املونْ لألدازّ العامْ، حتدث عنوا؟.       2س  

 
 

  : حتدث عن االختالفات  بني عله ادازّ العامْ ًعله السَاسْ؟. 3س

 
 

: حتدث عن النظسٍْ  البريًقساطَْ؟ ًماهُ اساسَات التنظَه 4س
البريًقساطُ لدى ماكس فَرب ، حتدث عنوا؟.                                    

                    
 
 
 

                                       : أجب عن فسع ًاحد فكط:             5س
اساسَات  النظسٍْ العلنَْ لالدازّ لدى فسٍدزٍك تاٍلٌز، حتدث  ماهُ-أ

 عنوا؟.
ماهُ انتكادات املٌجى إىل نظسٍْ العالقات اإلنسانَْ، حتدث عنوا؟. -ب  

 
 
 
 

 
 


