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 ما هي دعوى الحسبة ؟ 

هي الدعوى اليت ترفع حبق من حقوق هللا تعاىل أو تكون مشتمله على حقني " حق هللا  
وحق العباد " ولكن حق هللا يكون فيها غالبا ترفع عن طريق اإلدعاء العام بعد موافقة  
امللك وال تسمع بعد مضي ستني يوماً من اتريخ نشوء احلق . يُنظر اىل املادة الرابعة من 

 لشرعية . نظام املرافعات ا

 

 أذكر/ي  شروط الشهادة ؟  

هـ  ١٤٤٣/٥/٢٦( واتريخ  ٤٣وفقاً لنظام اإلثبات الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/  -١
 املادة ) السبعون ( حددت الشروط ومنها :  

 ال يكون أهًًل للشهادة من مل يبلغ سن اخلامسة عشر ، ومن مل يكن سليم اإلدراك .   -١

 جيوز أن تسمع أقوال من مل يبلغ سن اخلامسة عشر على سبيل االستئناس .  -٢

 ( مبا نصه : شروط من تقبل شهادته أحدمها : ٢٨١/ص١٥كشاف القناع )ج  -٢

 البلوغ فًل تُقبل شهادة من هو دونه يف جراح -١

 العقل : وهو من نوع العلوم الضرورية.   -٢

 فهمت إشارته  الكًلم : فًل تقبل شهادة االخرس ولو -٣

 اإلسًلم : فًل تقبل شهادة الكافر لقوله تعاىل )َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِ نُكْم (   -٤

احلفظ : فًل تقبل شهادة ُمغفل وال معروف بكثرة غلٍط ونسيان ألن الثقة ال حتُصل   -٥
 بقوله .  

 مِ نُكْم ( العدالة : ظاهًرا وابطًنا لقوله تعاىل )َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل -٦
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 أذكر/ي موانع الشهادة ؟  

 ال تقبل شهادة من يدفع ابلشهادة عن نفسه ضررًا أو نفًعا . -١

 ال تقبل شهادة األصل للفرع ،وال شهادة الفرع لألصل .  -٢

 ال تقبل شهادة احد الزوجني حىت ولو بعد افرتاقهما .  -٣

 صاية .  ال تقبل شهادة الويل أو الوصي للمشمول ابلوالية أو الو -٤

 ال تقبل شهادة من كان بينهم عداوة دنيوية . -٥

من ردت شهادة جللب نفع أو ضرر مث زال املانع فأعادها مل تقبل للتهمة يف أدائها    -٦
 لكونه بغري بردها .  

 الوسيط أو الدالل ال تقبل شهادة إذا كان جير لنفسه نفًعا . -٧

 

 أذكر/ي النص الشرعي في عدد نصاب الشهادة ؟ 

َيُكوََن رَُجَلنْيِ فـََرُجٌل َواْمَرَأاَتِن ِممن   قال تعاىل :) َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن ر َِجاِلُكْم ۖ فَِإن ملمْ 
 تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء( سورة البقرة  

 

 ما هي الدعاوي املستعجلة ؟ 

 ت احلالةدعوى املعاينة إلثبا-

 دعوى املنع من السفر -

 دعوى منع التعرض للحيازة،ودعوى اسرتدادها -

 دعوى وقف األعمال اجلديدة-
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 دعوى طلب احلراسة -

 الدعوى املتعلقة أبجرة األجري اليومية-

النظام صفة االستعجال. يُنظر إىل املادة السادسة بعد - الدعاوى األخرى اليت يعطيها 
 املائتني من نظام املرافعات الشرعية 

 

 من هم القرابة حتى الدرجة الرابعة مع ذكر املستند النظامي ؟  

 الدرجة األوىل : األب، األم ، االبن ، البنت  

، وابن االبن ، وبنت االبن ، ابن البنت ،    اجلدة   الدرجة الثانية : األخ، األخت ، اجلد، 
 بنت البنت  

 الدرجة الثالثة: العم ، اخلال ، اخلالة ، العمه ، ابن االخ ، بنت االخت .  

 الدرجة الرابعة : أبناء وبنات العم أو العمة ، وبنات اخلال أو اخلالة .  

 (  ٧/ ١يُنظر اىل الًلئحة التنفيذية لنظام املرافعات رقم )

 

 أذكر/ي اختصاصات محكمة األحوال الشخصية مع ذكر النص النظامي ؟  

 مجيع مسائل األحوال الشخصية، ومنها: -أ 

 لع، وفسخ النكاح، والرجعة، واحلضانة، والنفقة، والزايرة. . إثبات الزواج، والطًلق، واخل١

 . إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. ٢

. اإلرث، وقسمة الرتكة مبا فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو  ٣
 قاصر، أو غائب. 
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والنظار، واإلذن هلم يف التصرفات اليت تستوجب . إثبات تعيني األوصياء، وإقامة األولياء  ٤
إذن احملكمة، وعزهلم عند االقتضاء، واحلجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وحتدد لوائح  

 هذا النظام اإلجراءات الًلزمة لذلك. 

 . إثبات توكيل األخرس الذي ال يعرف القراءة والكتابة.٥

 . تزويج من ال ويل هلا، أو من عضلها أولياؤها.٦

 الدعاوى الناشئة عن مسائل األحوال الشخصية. -ب 

الدعاوى املرفوعة إليقاع العقوابت املنصوص عليها يف نظام اهليئة العامة للوالية على    -ج  
 أموال القاصرين ومن يف حكمهم.  

 يُنظر للمادة الثالثة والثًلثون من نظام املرافعات الشرعية . 

 

ذكر املستند النظامي ؟  أذكر/ي اختصاصات املحكمة العامة مع   

وما يف حكمها  اإلهنائية  واإلثبااتت  والقضااي  الدعاوى  بنظر مجيع  العامة  احملاكم  ختتص 
اخلارجة عن اختصاص احملاكم األخرى وكتاابت العدل وديوان املظامل، وهلا بوجه خاص 

 : النظر يف اآليت

امللكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر  الدعاوى املتعلقة ابلعقار، من املنازعة يف    - أ  
من العقار نفسه أو من املنتفعني به، أو دعوى أقيام املنافع أو اإلخًلء أو دفع األجرة أو  
املسامهة فيه، أو دعوى منع التعرض حليازته أو اسرتداده، وحنو ذلك، ما مل ينص النظام  

   على خًلف ذلك

   أو وقفيته إصدار صكوك االستحكام مبلكية العقار -ب 
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الدعاوى الناشئة عن حوادث السري وعن املخالفات املنصوص عليها يف نظام املرور   -ج  
 والئحته التنفيذية. يُنظر للمادة احلادية والثًلثون من نظام املرافعات الشرعية .  

 

 أذكر/ي اختصاصات املحاكم العمالية مع ذكر املستند النظامي ؟  

   ر يف اآليت ختتص احملاكم العمالية ابلنظ

.  املنازعات املتعلقة بعقود العمل واألجور واحلقوق وإصاابت العمل والتعويض عنها  - أ  
املنازعات املتعلقة إبيقاع صاحب العمل اجلزاءات التأديبية على العامل، أو املتعلقة   -ب  

    بطلب اإلعفاء منها.

     العمل.الدعاوى املرفوعة إليقاع العقوابت املنصوص عليها يف نظام  -ج 

    املنازعات املرتتبة على الفصل من العمل. -د 

شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين مل تقبل اعرتاضاهتم ضد أي قرار صادر من   -هـ  
التسجيل  بوجوب  يتعلق  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  املؤسسة  يف  خمتص  جهاز  أي 

    واالشرتاكات أو التعويضات.

عمال  املنازعات    -و   ذلك  يف  مبن  العمل،  نظام  ألحكام  اخلاضعني  ابلعمال  املتعلقة 
    احلكومة.

املنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية، دون إخًلل    -ز  
 ابختصاصات احملاكم األخرى وديوان املظامل.  

   يُنظر للمادة رقم الرابعة والثًلثون من نظام املرافعات الشرعية .

 

 



 

 

 األسئلة القانونية في المقابالت الشخصية  7

 أذكر/ي املستثنى من اختصاص املحكمة مكانا مع ذكر املستند النظامي ؟  

. يكون للمدعي ابلنفقة اخليار يف إقامة الدعوى يف احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها ١
 مكان إقامة املدعى عليه أو املدعي. 

اخليار يف إقامة    -يف املسائل الزوجية واحلضانة والزايرة ومن عضلها أولياؤها    - . للمرأة  ٢
دعواها يف بلدها أو بلد املدعى عليه. وعلى احملكمة إذا مسعت الدعوى يف بلد املدعية 
استخًلف حمكمة بلد املدعى عليه لإلجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ املدعى  

الدعوى عليه ابحلضور إىل مكان إقامتها للسري فيها، فإن امتنع مسعت غيابًيا، وإذا مل تتوجه  
 ردهتا احملكمة دون إحضاره.

. يكون للمدعي يف الدعاوى الناشئة عن حوادث السري اليت تقع يف بلد غري بلد املدعى  ٣
عليه اخليار يف إقامة الدعوى يف احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها مكان وقوع احلادث 

 أو مكان إقامة املدعى عليه.

 من نظام املرافعات الشرعية .   والثًلثونيُنظر للمادة التاسعة  

 

في حال اراد املدعي أن يقيم دعوى في مكان إقامة املدعى عليه ولكن ليس باملنطقة  

 محكمة مختصة  ما الحل مع ذكر املستند النظامي ؟ 

بنظر مجيع  ختتص احملكمة العامة يف احملافظة أو املركز اللذين ليس فيهما حمكمة متخصصة  
الدعاوى والقضااي واإلثبااتت اإلهنائية وما يف حكمها الداخلة يف اختصاص تلك احملكمة 
املتخصصة، وذلك ما مل يقرر اجمللس األعلى للقضاء خًلف ذلك. يُنظر للمادة الثانية  

 والثًلثون من نظام املرافعات الشرعية ؟ 
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ن معلوم للمدعى عليه فما هي في حال تعدد املدعى عليهم أو في حال عدم توفر مكا

 املحكمة املختصة مكانا ؟  

. يكون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها مكان إقامة املدعى عليه،  ١
فإن مل يكن له مكان إقامة يف اململكة فيكون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف نطاق 

 اختصاصها مكان إقامة املدعي.

للمدعي واملدعى عليه مكان إقامة يف اململكة فللمدعي إقامة دعواه يف . إذا مل يكن  ٢
 إحدى حماكم مدن اململكة.

. إذا تعدد املدعى عليهم يكون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها  ٣
مكان إقامة األكثرية، ويف حال التساوي يكون املدعي ابخليار يف إقامة الدعوى أمام أي 

 حمكمة يقع يف نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم 

 

 ما هي أنواع االختصاص مع ذكر مثال لكل اختصاص ؟  

ص النوعي : مثل : احملكمة العامة ختتص بنظر الدعاوي الناشئة عن حوادث  االختصا  -١
السري ، حمكمة األحوال الشخصية ختتص بنظر دعاوي الوقف والطًلق والنفقه ،احملاكم  

 العمالية : املنازعات املتعلقه بعقود العمل واألجور  .  

ة يف احملكمة اليت يقع  االختصاص املكاين : مثل : تقام الدعوى على األجهزة احلكومي-٢
يف نطاق اختصاصها املقر الرئيس هلا، وجيوز رفع الدعوى إىل احملكمة اليت يقع يف نطاق 

 اختصاصها فرع اجلهاز احلكومي يف املسائل املتعلقة بذلك الفرع. 

االختصاص الدويل : ختتص حماكم اململكة بنظر الدعاوي اليت ترفع على غري السعودي -٣
امة عام أو خمتار يف اململكة ،فيما عدا الدعاوي العينية املتعلقة بعقار خارج الذي له حمل إق

 اململكة ، يُنظر للمادة ) الرابعة والعشرون( إىل املادة ) الثًلثون (  
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من هم االشخاص املمنوعين من التوكيل ويجوز لهم التوكيل في أمور معينه من ذكر  

 املستند النظامي ؟  

سون من نظام املرافعات الشرعية نصت على : ال جيوز للقاضي وال املادة الرابعة واخلم
لعضو هيئة التحقيق واالدعاء العام وال ألحد من العاملني يف احملاكم أن يكون وكيًًل عن  
اخلصوم يف الدعوى ولو كانت مقامة أمام حمكمة غري احملكمة التابع هلا، ولكن جيوز هلم  

 ن كان حتت واليتهم شرًعا. ذلك عن أزواجهم وأصوهلم وفروعهم وم

 

 ما ذكر  
ً
في حال امتنع املدعى عليه عن اإلجابة أو اجاب إجابة غير الئق متى يصبح ناكال

   املستند النظامي ؟

للمادة   نفسها وذلك وفقاً  اجللسة  الصحيح ثًلًًث يف  القاضي طلب اجلواب  يكرر عليه 
ا امتنع املدعى عليه عن اجلواب السابعة والستون من نظام املرافعات الشرعية ونصها :) إذ

القاضي طلب اجلواب الصحيح  للدعوى؛ كرر عليه  أو أجاب جبواب غري مًلق  كليًّا، 
ثًلًًث يف اجللسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عد ه َنكًًل بعد إنذاره، وأجرى يف القضية  

 املقتضى الشرعي( 

 

 ما هي أنواع الدفوع مع ذكر النص النظامي لكل واحد منهما ؟ 

 الدفوع املقيدة : نصت املادة اخلامسة والسبعون من نظام املرافعات الشرعية :  

إىل   الدعوى  إبحالة  أو  املكاين،  االختصاص  بعدم  أو  الدعوى،  صحيفة  ببطًلن  الدفع 
أخرى مرتبطة هبا، جيب إبداؤه قبل  حمكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى  

 أي طلب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإال سقط احلق فيما مل يبد منها. 
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 الدفوع املطلقه : نصت املادة السادسة والسبعون من نظام املرافعات الشرعية :  

، أو  . الدفع بعدم اختصاص احملكمة النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها١
الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو األهلية أو املصلحة أو ألي سبب آخر، 
وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون  

 فيها الدعوى وحتكم به احملكمة من تلقاء نفسها. 

 صفة املدعى عليه قائم على  . إذا رأت احملكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب يف ٢
 أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

 

 متى يحق للمدعي واملدعى عليه تقديم الطلبات العارضة ؟  

 حيق للمدعي تقدمي الطلبات العارضة وفًقا للمادة الثالثة والثمانون ما أييت :  

طرأت أو    ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي، أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف  - أ  
    تبينت بعد رفع الدعوى.

يقبل   -ب   اتصااًل ال  به  للطلب األصلي، أو مرتتًبا عليه، أو متصًًل  ما يكون مكمًًل 
 التجزئة.  

ما يتضمن إضافة أو تغيريًا يف سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب األصلي على    -ج  
  حاله.

   طلب األمر إبجراء حتفظي أو وقيت.  -د 

 ما أتذن احملكمة بتقدميه ِما يكون مرتبطًا ابلطلب األصلي.   -هـ 

 حيق للمدعى عليه تقدمي الطلبات العارضة وفًقا للمادة الرابعة والثمانون ما أييت:  

   طلب املقاصة القضائية. -أ 
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  طلب احلكم له بتعويض عن ضرر حلقه من الدعوى األصلية، أو من إجراء فيها.   -ب  

يرتتب على إجابته أال حيكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن حيكم  أي طلب    -ج  
   له هبا مقيدة بقيد ملصلحة املدعى عليه.

   أي طلب يكون متصًًل ابلدعوى األصلية اتصااًل ال يقبل التجزئة. -د 

 ما أتذن احملكمة بتقدميه ِما يكون مرتبطًا ابلدعوى األصلية. -هـ 

 

ان مدة االعتراض مع ذكر النص النظامي ؟  ما هي حاالت إيقاف سري   

نصت املادة )الثمانون بعد املائة( من نظام املرافعات الشرعية على : يقف سراين مدة  
االعرتاض مبوت املعرتض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر اخلصومة  

 هم أو يزول العارض.عنه. ويستمر الوقف حىت إبًلغ احلكم إىل الورثة أو َمْن ميثل

 

 

 

 هل يجوز إيقاف الخصومة ؟ وأذكر/ي املستند النظامي على ذلك ؟  

جيوز وقف الدعوى بناء على اتفاق اخلصوم على عدم السري فيها مدة ال تزيد على ستة  
أشهر من اتريخ إقرار احملكمة اتفاقهم، وال يكون هلذا الوقف أثر يف أي موعد حتمي قد  

 حدده النظام إلجراء ما.  

وافقة وإن طلب أحد اخلصوم السري يف الدعوى قبل انتهاء املدة املتفق عليها، فله ذلك مب
 خصمه.
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وإذا مل يعاود اخلصوم السري يف الدعوى يف األايم العشرة التالية لنهاية األجل، ُعدم املدعي  
 اترًكا دعواه.  

 املستند النظامي هو : املادة السادسة والثمانون من نظام املرافعات الشرعية .  

 

ومن له الحق  ما هي املعارضة؟ وهل تعتبر من طرق الطعن العادية أو الغير عادية ؟

 بتقديمها مع املستند النظامي ؟  

تكون على األحكام الصادرة غيابًيا وتعترب من طرق الطعن العادية وهذا املستفاد من نص  
  املادة الستون من نظام املرافعات الشرعية واليت نصت على :  

املعارضة   -خًلل املدد املقررة لًلعرتاض يف هذا النظام    - يكون للمحكوم عليه غيابًيا  -١
 على احلكم لدى احملكمة اليت أصدرته، من اتريخ إبًلغه أو وكيله ابحلكم. 

يقدم طلب املعارضة مبذكرة وفًقا لإلجراءات املقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن -٢
 املذكرة رقم احلكم املعارض عليه، واترخيه، وأسباب املعارضة. 

اجللسة األوىل -٣ أو وكيله عن  املعارض  فتحكم احملكمة من   إذا غاب  املعارضة،  لنظر 
 تلقاء نفسها بسقوط حقه يف املعارضة، ويعد حكمها هنائًيا. 

للمحكمة أن أتمر بوقف تنفيذ احلكم املعارض عليه مؤقًتا إذا طُلب ذلك يف مذكرة -٤
 املعارضة وكان خيشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. 

 حكم معارض للحكم الغيايب يقضي إبلغائه. يوقف نفاذ احلكم الغيايب إذا صدر-٥
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 ما معنى مبدأ الثبوت بالكتابة وباي نظام قد ورد ؟  

مبدأ الثبوت ابلكتابة هو: كل كتابة تصدر من اخلصم ويكون من شأهنا أن جتعل وجود  
التصرف املدعى به قريب االحتمال، وقد ورد يف نظام اإلثبات الفصل  اخلامس واملادة  

 ( .  ٢احلادية واخلمسون الفقرة )

 

 على من يقع ثبوت اإلدعاء بالتزوير ؟ 

بء إثبات ادعائه ، أما من ينكر صدور احملرمر يقع  على اخلصم الذي يدعي التزوير ع
العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو َنئبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات  

 ( من نظام اإلثبات .  ٢صدوره منه أو من سلفه.  املادة التاسعة والثًلثون الفقرة )

 

 الفرق بين اإلقرار القضائي واإلقرار الغير قضائي ؟  

ن اإلقرار قضائياً إذا اعرتف اخلصم أمام احملكمة بواقعة مدعى هبا عليه، وذلك  يكو -١
 أثناء السري يف دعوى متعلقة هبذه الواقعة.

يكون اإلقرار غري قضائي إذا مل يقع أمام احملكمة، أو كان أثناء السري يف دعوى أخرى.  -٢
 املادة الرابعة عشر من نظام اإلثبات .  
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 احدى في رأيه إلبداء خبير إلى وتحتاج املختصة حكمةامل أمام منظور  دعوى 
  مقدم خبير تقرير إلى االستناد للمحكمة يجوز  هل الفنية املسائل

ً
  مع مسبقا

؟  النظامي املستند ذكر  

املستفاد من املادة الرابعة والعشرون بعد املائة من نظام اإلثبات ونصها :) جيوز للمحكمة  
الدعوى،  االستناد إىل تقرير خبري مقدم   يف دعوى أخرى عوضاً عن االستعانة خببري يف 

 وذلك دون إخًلل حبق اخلصوم يف مناقشة ما ورد يف ذلك التقرير (  

 

تعدد املدعون ووجهت لهم املحكمة املختصة اليمين املتممة إلتمام دليلهم  

 في حال أداء اليمين ؟  
ً
 الناقص فهل يتم الحكم لهم جميعا

املتممة هلم مجيعاً، فمن إذا تعدد املدعون وقدمو  اليمني  ا دليًلً َنقصاً، وجهت احملكمة 
حلف حكم له، ومن نكل مل يعتد بدليله، وذلك وفًقا لنص املادة السابعة بعد املائة من 

 نظام اإلثبات .  

 

 عند تعارض العادة والعرف من الذي يتم تقديمه ؟  

عند التعارض، املادة التسعون  تقدم العادة بني اخلصوم والعرف اخلاص على العرف العام  
 من نظام اإلثبات  

قد حدث تغري يف ابب الشهادة من حيث نظام املرافعات الشرعية ونظام اإلثبات فما هو 
 التغري الذي طرأ عليها ؟.  

 قد حدث تغري من َنحيتني :  

 الناحية االوىل  : احلكم مبصروفات شهادة الشاهد :  

 الرفع بدعوى مستقلة للمطالبة ابملصروفات .  نظام املرافعات الشرعية : للشاهد 
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بنفس   بذلك  له  تعطيله وحيكم  انتقاله ومقابل  تقدر احملكمة مصروفات   : اإلثبات  نظام 
 القضية املنظورة . املادة الثالثة والثمانون من نظام اإلثبات 

 الناحية الثانية : عدم احلاجة إىل إحضار مزكني للشهود :  

 ين . نظام املرافعات الشرعية : يلزم إحضار مزكيني إلثبات عدالة الشاهد

 (  ٢نظام اإلثبات : ال يلزمه إحضار مزكيني للشاهدين . املادة التاسعة والسبعون الفقرة )

 املنصات القضائية  معلومات:

 معين ، ناجز ، تراض ي التسوية الودية في مكتب العمل. 

 ناجز : يختص في قضايا القضاء العام.

 يشمل : 

القضايا العامة : هي القضايا الحقوقية التي تختص بها املحكمة العامة ، وكذلك 

 العقارية 

من  16اختصاص املحاكم التجارية مادة و املحكمة التجارية مثل شركات املضاربة  

 نظام املحاكم التجارية . 

ء على الضروريات الجنائية تختص بها املحكمة الجزائية مثال : كل اعتدا القضايا

 الخمس. 

 .معين : يختص بقضايا ديوان املظالم ، وهي كل قضية جهة االدارة طرف فيها

افعات الشرعية هو نظام اجرا افع امام املحاكم في القضاء  س/ نظام املر ئي للتر

 العام وهو النظام الذي يرجع له في حال ال يوجد نص خاص. 

 س/ نظام االجراءات الجزائية هو نظام اجرائي للقضايا الجنائية. 
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 للتنوية : املقابًلت الشخصية لدى اإلدارة القانونية لألجهزة احلكومية يُنظر إىل كل من :  

 القانون اإلداري . -١

 نظام املرافعات الشرعية أمام ديوان املظامل والئحة التنفيذية. -٢

 نظام ديوان املظامل . -٣

 نظام اإلنضباط الوظيفي . -٤

 نظام أتديب املوظفني .-٥

 نظام اخلدمة املدنية والئحة التنفيذية.-٦

 نظام املنافسات واملشرتايت احلكومية والئحة التنفيذية .   -٧

 موارد البشرية .  الًلئحة التنفيذية لل-٨

 نظام العمل والئحة التنفيذية .  -٩

 نظام التقاعد املدين .-١٠

وأن كان من خطأ فمين  ويف اخلتام فهذا جمهود شخصي فإن كان من الصواب فمن هللا 
 هيعل وليس االعتماد فقد قمت بعمل هذا امللف على سبيل االستئناس ،ومن الشيطان

 

 ﴾﴿هذا وصلَّ هللا وسلم على نبينا محمد

افق    هـ 19/01/1444أتممت هذا البحث في يوم الثالثاء املو

 أخوكم/ محمد الشكرة 
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