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 الدستور

( رئاسٌة أم برلمانٌة)وشكل الحكومة ( ملكً أم جمهوري)ونظام الحكم ( بسٌطة أم مركبة)هو القانون األعلى الذي ٌحدد القواعد األساسٌة لشكل الدولة  
السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق األساسٌة لألفراد وٌنظم السلطات العامة فٌها من حٌث التكوٌن واالختصاص والعالقات التً بٌن 

 . ٌذٌةالسلطة التنف و, السلطة القضائٌةو, السلطة التشرٌعٌة  السلطات الثالث وٌشمل اختصاصات .والجماعات وٌضع الضمانات لها تجاه السلطة

 متمثله فً البرلمان وهو المسؤول عن تشرٌع القوانٌن555  السلطة التشرٌعٌة

 متمثله فً الحكومه وهً المسؤوله عن تنفٌذ القوانٌن المشرعه من البرلمان::: السلطة التنفٌذٌة

 متمثلة فً القضاء وفصل النزاعات بٌن الناس أو المؤسسات::: السلطة القضائٌة

 عدم تعدى أى من السلطات الثالثة على صالحٌات السلطات األخرى::: مبدأ فصل السلطات 

 :وهً تتم بإحدى طرٌقتٌن األسالٌب الدٌمقراطٌة لنشأة الدساتٌر

حٌث ٌتاح للشعب فرصة انتخاب ممثلٌه لٌقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا األسلوب هً الوالٌات  :الجمعٌة التأسٌسٌة المنتخبة -1
 .م6221األمرٌكٌة بعد استقاللها عن برٌطانٌا سنة المتحدة 

حكومٌة أو بواسطة الحاكم نفسه ثم ٌعرض على منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة  جمعٌة نٌابٌة حٌث ٌتم وضعه بواسطة :االستفتاء الدستوري -5
 الشعب فً استفتاء عام وال ٌصبح الدستور نافذا إال بعد موافقة الشعب علٌه

 البرلمان المصرى

 .كمجلس أدنى ومجلس الشورى المصري كمجلس أعلى مجلس الشعب المصري ٌتكون من

إقرار و  إقرار المعاهدات واالتفاقات التشرٌعمنها  العربٌة وٌتولى اختصاصات مختلفة مصر هو السلطة التشرٌعٌة بجمهورٌة مجلس الشعب -1
التً الحرب إقرار إعالن حو  تعدٌل الدستورو  مناقشة بٌان رئٌس الجمهورٌةو  الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌةو  الخطة والموازنة

 .وٌقوم بترشٌح رئٌس الجمهورٌة وٌقبل استقالته .بالدستور ، كما ٌمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة كما هو مبٌن والطوارىء
عضوا ٌختارون بطرٌق االنتخاب المباشر السري العام على أن ٌتم االقتراع تحت اشراف أعضاء من هٌئة  444ٌتألف مجلس الشعب من 

، وٌجب أن ٌكون نصف األعضاء المنتخبٌن على األقل 61باإلضافة إلى عدد من االعضاء ٌعٌنهم رئٌس الجمهورٌة ال ٌزٌد على . قضائٌة
ٌنتخب عن كل منها عضوان أحدهما على االقل من العمال والفالحٌن وٌنتخب عضو  222عدد الدوائر االنتخابٌة  .من العمال والفالحٌن

مدة  .لعدد األصوات الصحٌحة التً أعطٌت فً االنتخاب( من االصوات بجانب صوت اضافى% 01) مجلس الشعب باألغلبٌة المطلقة 
 المجلس خالل الستٌن ٌوما السابقة على انتهاء مدتهالمجلس خمس سنوات مٌالدٌة من تارٌخ أول اجتماع وٌجرى االنتخاب لتجدٌد 

 

مدة دورة مجلس الشورى ست . وٌعتبر الغرفة العلٌا للبرلمان المصري .مصر فً المجلسٌن النٌابٌٌن هو أحد جلس الشورى المصرىم -5
عضو ٌنتخب ثلثٌهم باالقتراع المباشر السري العام على أن ٌكون نصفهم على األقل من العمال والفالحٌن  214سنوات وٌتشكل من 

 23 حددت اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما ٌراه كفٌالً بالحفاظ على مبادئ ثورة .الثلث الباقً رئٌس الجمهورٌة وٌعٌن
، ودعـم الوحدة الوطنٌة، والسالم االجتماعً، وحماٌة تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب االشتراكٌة، والمقومات  6402سنة  ٌولٌو

 .علٌا والحقوق والحرٌات العامة والواجبات، وتعمٌق النظام االشتراكً الدٌمقراطً وتوسٌع مجاالتهاألساسٌة للمجتمع وقٌمه ال

 المجلس األعلى للقوات المسلحة

القوات المسلحة  ٌتكون المجلس من ثمانٌة عشر من قادة.هو المجلس األعلى المكلف بقٌادة غرفة العملٌات الرئٌسٌة للقوات المسلحة فً حالة الحرب 
 .المشٌر محمد حسٌن طنطاوي ٌترأسهم القائد العام للقوات المسلحة و وزٌر الدفاع المصرٌة

وزٌر  للقوات المسلحة القائد العام المشٌر محمد حسٌن طنطاوي :::من قادة القوات المسلحة المصرٌة وهم 11ٌتكون المجلس من  :::تشكٌل المجلس 
الفرٌق مهاب  .القوات المسلحة رئٌس أركان حرب الفرٌق سامً حافظ عنان .المجلس األعلى للقوات المسلحة الدفاع واإلنتاج الحربً ورئٌس

 .قائد قوات الدفاع الجوي ق عبد العزٌز سٌف الدٌنالفرٌ .القوات الجوٌة قائد الفرٌق رضا محمود حافظ .القوات البحرٌة قائد ممٌش محمد حسٌن
اللواء محسن  .مدٌر إدارة الشئون المعنوٌة اللواء أركان حرب اسماعٌل عتمان .قائد المنطقة المركزٌة العسكرٌة اللواء حسن الروٌنً

قائد الجٌش الثانً  اللواء أركان حرب محمد حجازي .قائد قوات حرس الحدود حرب محمد عبد النبًاللواء أركان  .مساعد وزٌر الدفاع الفنجري
اللواء أركان  .قائد المنطقة الشمالٌة اللواء أركان حرب حسن محمد أحمد .قائد الجٌش الثالث المٌدانً اللواء أركان حرب صدقً صبحً .المٌدانً

فة إلى مدٌر المخابرات باإلضا .قائد المنطقة الغربٌة اللواء أركان حرب محمود إبراهٌم حجازي .قائد المنطقة الجنوبٌة حرب محسن الشاذلً
 .الحربٌة ورؤساء بعض الهٌئات بالقوات المسلحة

 

 رجاء بسٌط ممكن مش ترمى الصفحة بعد ماتقراها وتدٌها لحد تانى ٌستفٌد منها؟؟؟؟
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 الوزراء المصري مجلس
رئٌس الوزراء فً  .الوزراء والوزراء، ٌتكون من رئٌس مجلس بجمهورٌة مصر العربٌة الحكومة .هو رأس السلطة التنفٌذٌة( الحكومة المركزٌة)

وفقا لما هو متبع فان الرئٌس ٌدٌر الشؤون  .البرلمان المصري فً حزب سٌاسً هو زعٌم أكبر رئٌس الوزراء فان الدستور المصري حسب مصر
 ..بما فٌها االقتصادالخارجٌة والدفاعٌة المتعلقة بالدولة، فٌما ٌدٌر رئٌس الوزراء بقٌة الشؤون 

 :::وظائف مجلس الوزراءالمصرى

 الوزراء المصري مجلسو  وضع السٌاسة العامة للدولة بالتعاون مع رئٌس الجمهورٌة واإلشراف على تنفٌذها وفقا للقوانٌن والقرارات الجمهورٌة

إصدار القرارات اإلدارٌة والتنفٌذٌة وفقا و  والمؤسسات العامةتوجٌه وتنسٌق ومتابعة أعمال الوزارات واإلدارات المختلفة، فضال عن المنظمات و

إعداد مشروع الخطة العامة و إعداد مشروع الموازنة العامة للدولةو  إعداد مشارٌع القوانٌن والمراسٌمو  للقوانٌن والقرارات واإلشراف على تنفٌذها

 .تنفٌذ القانون، والحفاظ على أمن الدولة وحماٌة حقوق المواطنٌن ومصالح الدولة اإلشراف علىو  عقد القروض ومنحها وفقا لقواعد الدستورو  للدولة

 

 :العادة ٌتألف مجلس الوزراء من الوزراء التالٌن تنازلٌا حسب الدرجة :::األقدمٌة والتدرج بمجلس الوزراء

 .، رئٌس الحكومة المصرٌة رئٌس الوزراء -1

 .وزٌرا فً هذه الحكومة 22 حالٌا هناك. ، كامل أعضاء مجلس الوزراء وزراء -5

وٌعد منصب وزٌر الدولة مرحلة انتقالٌة، حٌث ٌمكن إنشاء المناصب أو إلغائها لتتناسب مع . ، وتوكل إلٌهم مسؤولٌات محددة الدولة وزراء -3

سبٌل المثال وزارة  أولوٌات الحكومة على المدى القصٌر أو مع مؤهالت معٌنة فً المرشحٌن بدون إدخال تعدٌالت على هٌكل اإلدارة، على

 .الدولة لشئون البٌئة

عمر 5 ، وهم الوزراء الذٌن ال ٌرأسون أقساما محددة، وأحٌانا ٌحضورن اجتماعات مجلس الوزراء، على سبٌل المثال وزراء بدون حقٌبة -4

 .الحالً المخابرات المصرٌة سلٌمان، رئٌس

، الذٌن ٌترأسون إدارات هامة معٌنة والتً ال تندرج تحت اختصاص أي من الوزراء، بل تتبع مباشرة رئٌس الوزراء، على  رؤساء الهٌئات -5

 .السوٌسسبٌل المثال رئٌس هٌئة قناة 

 ٌقدمون المساعدة للوزراء فً اختصاصاتهم، ونادرا ما ٌحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، الذٌن  وزٌر مندوب -6

أن ٌكون مواطنا مصرٌا، وال ٌقل عمره عن  :ٌشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط األهلٌة التالٌة فً جمٌع الوزراء :::معاٌٌر الوزٌر

ال ٌجوز للوزٌر أن ٌعمل فً أي أعمال تجارٌة مستقلة، أو مالٌة أو صناعٌة خالل فترة والٌته  .المدنٌة والسٌاسٌةسنة، وتتمتع بكامل حقوقه  01
 فً منصبه

 القضاء فً مصر

تقوم علٌه سلطة قضائٌة مستقلة تتألف من محاكم علً اختالف أنواعها  محاكم ثان درجةو محاكم أول درجة على درجتٌن وهما القضاء فً مصر
 - : وهً عبارة عن خمس محاكم هً الدستور من 610ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 

والمحاكم  والمحاكم االبتدائٌة ومحاكم االستئناف محكمة النقض وٌشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائً وٌتألف من ::: محاكم القضاء العادي -1

 . وتختص كل منها بنظر ما ٌرفع إلٌها طبقا للقانون .الجزائٌة

وهً هٌئة قضائٌة مستقلة تختص بالفصل فً المنازعات اإلدارٌة وفً الدعاوى التأدٌبٌة وقد حدد لها القانون إختصاصات أخرى :::  مجلس الدولة -5

والمحاكم اإلدارٌة والمحاكم التأدٌبٌة وهٌئة  ومحكمة القضاء اإلداري المحكمة اإلدارٌة العلٌا5 من الدستور وٌتألف القسم القضائى من 622المادة 

 . وتختص كل منها بنظر ما ٌرفع إلٌها طبقا للقانون .مفوضً الدولة

 . من الدستور 624وهً هٌئة قضائٌة مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة  ::: المحكمة الدستورٌة العلٌا -3

 . من الدستور 626قضاء فٌها المادة وٌنظم القانون ترتٌبها وبٌان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فٌمن ٌتولون ال ::: محاكم أمن الدولة -4

 :من الدستور وٌتألف من 630وقد نظمه القانون وبٌن إختصـاصاته فً حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة  ::: القضاء العسكري -5

منها بنظر الدعاوي التً ترفع إلٌها وتختص كل . المحكمة العسكرٌة العلٌا والمحكمة العسكرٌة المركزٌة لها سلطة العلٌا والمحكمة العسكرٌة المركزٌة

 . طبقا للقانون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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