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 العامة الصحة
 

وع العدالة العالمية ) ف مشر  عالًيا من جميع أنحاء  (  WJPيتشر
ً
ي هذا االستبيان الذي سيجيب عنه أفراد مؤهلون تأهيال

تكم ف  باالعتماد عىل خبر
 العالم. 

 
، ويستغرق إكماله نحو    14يتألف االستبيان من  

ً
اء اآلخرين وتكميلها    15سؤاال بنتائج استطالع  دقيقة. سوف يتم تجميع إجاباتك مع إجابات الخبر

ام بسيادة القانون. سيتم ن ستخدم تلك البيانات مًعا لتقييم االلب  
ُ
. ت ي

ي أكبر ثالث مدن ببلدك المعن 
ي لمجموعة عامة تم إجراؤه ف 

شر النتائج،  عشوائ 
ي    100إىل جانب النتائج من أكبر من  

وع العدالة العالميدولة أخرى حول العالم، ف    WJP Rule of Lawة )تقرير مؤش  سيادة القانون لمش 
Index ® )  وع العدالة العالمية.  2021للعام  ، وتقارير أخرى من إعداد مشر

 
ي تقرير  

وع العدالة العالمية   مؤشر سيادة القانونسيتم اإلقرار بمشاركتكم ف  وع  2021  للعام    لمشر ي صفحة الويب الخاصة بمشر
، وكذلك مشاركتكم ف 

تم أن تظل هويتكم مجهولة(.    العدالة العالمية ومواده األخرى )إال إذا اخب 
 

ي تعزيز سيادة القانون حول العالم، بفضل مشاركتكم. 
ك ف   شكًرا لكم مقدًما عىل وقتكم واهتمامكم. سيساهم هذا المسىع المشب 

 

   تعليمات
رك لكيفية تطبيق القواني    

صوُّ
َ
ي المرب  ع أدناه إىل البلد الذي   عملًياُيرجر اإلجابة عن األسئلة األربعة عشر التالية حسب ت

ي بلدك. ُيرجر اإلشارة ف 
ف 

 تجيب منه عىل هذا االستبيان: 
 

   البلد: 

 
ي أو الفاكس عىل

وئ  يد اإللكب   :  عندما تكمل االستبيان، ُيرجر إرسال إجاباتك عبر البر
 

•  :  
ون  يد اإللكبر  ruleoflawindex@worldjusticeproject.orgالبر

 5816-747 202 1+الفاكس:   •
 

عىل   العالمية  العدالة  وع  لمشر القانون  سيادة  مؤشر  عمل  طاقم  أعضاء  بأحد  االتصال  ُيرجر  أسئلة،  أو  تعليقات  لديك  كانت  إذا 
ruleoflawindex@worldjusticeproject.org 

 

 الشية 
وع العدالة العالميةمؤشر سيادة  يتم إعداد تقرير   وع العدالة العالمية باتباع إرشادات صارمة فيما يتعلق بشية البيانات    القانون لمشر بواسطة مشر

ا مساهًما  
ً
ي أن تكونوا طرف

ي المرب  ع أدناه، إذا كنتم ترغبون ف 
. ُيرجر التحديد، ف    وخصوصية المشاركي  

ي أنه    تتلقر الشكر والتقدير العلن 
)مما يعن 

ي تقرير  سيتم نشر اس 
اء المساهمون" ف  ي قسم "الخبر

للعام  مكم ومنظمتكم ف  العالمية  وع العدالة  القانون لمشر وعىل موقع    2021مؤشر سيادة 
ا مساهًما  

ً
(، أو يمكنك االختيار بأن تكون طرف ي

وئ  وع العدالة العالمية اإللكب  ي    ال يتم الكشف عن اسمهمشر
ي أنه لن يتم نشر اسمكم ف 

)مما يعن 
وع وع العدالة العالمية، ولن يتم الكشف عن  تقرير مشر ي أي من مواد مشر

، أو ف  ي
وئ  وع العدالة العالمية اإللكب  العدالة العالمية، أو عىل موقع مشر

 اسمك أو بياناتك الخاصة بأي طريقة(. 
 

  جميع األحوال. 
 
  أو إبالغ بالنتائج لضمان عدم إمكانية   ستظل إجاباتكم الفردية شية بشدة ف

يتم تجميع اإلجابات قبل أي تحليل إحصان 
 التحقق من اإلجابات الفردية. 

 
وع العدالة العالمية عىل:     االتصال بأحد أعضاء فريق مؤش  سيادة القانون لمش 

 
دد ف جر عدم البر إذا كانت لديك تعليقات أو أسئلة، فب 
ruleoflawindex@worldjusticeproject.org  

http://www.worldjusticeproject.org/
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 المشاركة  نوع
 

ي المساحة أدناه،  
رجر اختيار أحدف 

ُ
ا مساهًما ال يتم    ي

ً
ي اإلجابة عن هذا االستبيان باعتباركم "طرف

الخيارين لإلشارة إىل ما إذا كنتم ترغبون ف 
ي كلتا الح

". ستظل إجاباتكم الفردية عىل هذا االستبيان، ف  ي
ا مساهًما يتلق  الشكر والتقدير العلن 

ً
،  الكشف عن اسمه" أم باعتباركم "طرف التي  

 شية بشدة. 
 

  طرف مساهم ي
اف والتقدير العلن   :  ]   [ تلقر االعبر

ي 
  أرغب ف 

اف والتقدير العلن  ي  االعبر
ي أنتمي إليها، ودولن 

ي بالمؤسسة الن 
، وعالقن  ا مساهًما. أتفهم أنه سيتم ذكر اسمي

ً
ي طرف

بصفن 
" الخاص بتقرير  ي استبيان المشاركي   المؤهلي  

اء المساهمون ف  ي قسم "الخبر
وع ا ف  لعدالة العالمية للعام مؤشر سيادة القانون لمشر

، تماًما كما هو مكتوب أدناه:    2021 ي
وئ  وع العدالة العالمية اإللكب   وعىل موقع مشر

 

 االسم:  

كة، أو المنظمة:    المؤسسة، أو الشر

 
 :  ]   [ طرف مساهم ال يتم الكشف عن اسمه
ا مساهًما 

ً
ي أن أظل طرف

ي  ال يتم الكشف عن اسمهأرغب ف 
ي بالمؤسسة الن 

، أو عالقن  وع العدالة العالمية عن اسمي . لن يكشف مشر

ي تقرير  
وع العدالة العالمية للعام أنتمي إليها، أو أي معلومات أخرى يمكن التعرف عليها ف  أو أي   2021مؤشر سيادة القانون لمشر

 مواد أخرى مصاحبة.  
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القواني     لكيفية تطبيق  رك  صوُّ
َ
ت التالية حسب  رجر اإلجابة عن األسئلة 

ُ
إجاباتك بوضع عالمة    عملًيا ي رجر تميب   

ُ
ي   بلدك. 

 
المرب  ع    Xف   

 
ف

 المناسب . 
 

 القسم األول 
 

اضات. ُيرجر تحديد أفضل خيار يمثل و  ي كل سؤال مجموعة من االفب 
اضية. نقدم لك ف   جهات نظرك. تصف األسئلة التالية مواقف افب 

 
  رقم 

اض   1السيناريو االفبر
 
وسي   .1 ي مستشق  عام فيصاب بعدوى التهاب الكبد الفب 

ا أن شخًصا من غب  المقتدرين يتلق  عملية نقل دم ملوث ف 
ً
ما مدى احتمالية  .  Cفرض

ي أصابته؟
ار الن   أن يلجأ المريض إىل اآلليات التالية لطلب تعويض عن األض 

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

 محتمل غب  محتمل 
محتمل 
ا 
ً
 جد

 

     (a ) رفع دعوى قضائية عادية مدنية أو تجارية 

     (b ) تقديم شكوى إىل جهة إدارية 

     (c  ) عرض القضية عىل رئيس أو حاكم تقليدي 

     (d ) عدم اتخاذ إجراء 

 
  رقم 

اض   2السيناريو االفبر
 
 حكومًيا   .2

ً
ا أنه بعد إجراء تدقيق تم التوصل إىل أن مسؤوال

ً
ي ترخيًصا، مقابل رشوة، لصالح مستشق  عام   محلًيافرض

أصدر بشكل غب  قانوئ 
رجر اختيار إجابة واحدة فقط. غب  ممتثل للوائح الصحة العامة. أي من النتائج التالية هو األرجح؟ )  ( يُ

 
 تجاهل السلطات تماًما لالتهام.  

ا إىل أي استنتاجات.  
ً
 فتح تحقيق، لكن دون الوصول مطلق

ي  مالحقة  
المسؤول الحكومي المحىلي قضائًيا ومعاقبته )من خالل الغرامات، أو بالحبس ف 

 السجن لمدة محددة(. 

 ال أعرف/ ال ينطبق  

 
كة  .3 ي للسالمونيال مرتبط بسلسلة إمداد الغذاء الخاصة بشر

إنتاج غذائية بوجود تفشر كة  بلدك أخطرت شر ي 
ا أن سلطة صحة عامة ف 

ً
فرض

رجر اختيار إجابة واحدة فقطنتائج التالية هو األرجح؟ )اإلنتاج الغذائية. أي من ال  (  . يُ
 

كة اإلنتاج الغذائية للقانون )سواء طواعية أو من خالل أوامر محكمة، أو    تمتثل شر
 الغرامات، أو العقوبات األخرى(. 

كة اإلنتاج الغذائية سلطات الصحة العامة أو تؤثر عليها بالنفوذ لتجاهل   ي شر
 المخالفة. ترسر

ء بكل تأكيد.   ي
 لن يحدث سر

 ال أعرف/ ال ينطبق  
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 القسم الثان 

 

 كم مرة يمكنك القول بأن:  .4
 

 ال أعرف/ 
ا تقريًبا  ال ينطبق 

ً
 أبد

ي بعض  
ف 

 األحيان 
ي معظم  

ف 
 األحيان 

 دائًما تقريًبا 
 

     
(a )  ة بجميع لوائح الصحة عملًيا، تمتثل المستشفيات العامة الكبب 

 المعمول بها؟ العامة 

     
(b )  عملًيا، تمتثل العيادات العامة بجميع لوائح الصحة العامة

 المعمول بها؟ 

     
(c  )  ي يتم إنفاقها عىل المكمالت الغذائية

عملًيا، األموال العامة الن 
 تصل فعلًيا إىل األطفال الفقراء؟ 

 

 

 ُيرجر اإلجابة عن األسئلة التالية:  .5
 

 ال أعرف/ 
 %100 75% 50% 25% 5% 0% ال ينطبق 

 

       
(a )  ي يتم

برأيك، كم تبلغ النسبة المئوية )%( من األموال العامة الن 
ي  
ي المناطق منخفضة الدخل والن 

إنفاقها عىل الرعاية الصحية ف 
ي الخط 

؟ تصل فعلًيا إىل المرافق الصحية ف   األمامي

       
(b )  من وجهة نظرك، كم تبلغ النسبة المئوية )%( من األموال العامة

ي يتم توجيهها بشكل غب   
المخصصة لمرصوفات الرعاية الصحية الن 

ي إىل غب  الهدف المنشود نحو غايات أخرى؟ 
 قانوئ 

       
(c ) تك، كم تبلغ النسبة المئوية )%( من ساعات العمل  بناًء عىل خبر

ي  
ر من طاقم التمريض ف  األسبوعية الضائعة بسبب الغياب غب  المبر

 العيادات العامة؟ 

       
(d )  تك، كم تبلغ النسبة المئوية )%( من ساعات العمل بناًء عىل خبر

ي  
ر من األطباء ف  األسبوعية الضائعة بسبب الغياب غب  المبر

 العيادات العامة؟ 
 

 
ا   .6

ً
ي عيادة عامة. برأيك، ما مدى احتمالية أن يتلق  المريض عالًجا  تخيل أن شخًصا مريض

يسىع وراء العالج من مرض ما، مثل الحصبة، ف 

 منخفض الجودة مقارنة بأشخاص آخرين ألنه/ ألنها: 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

ا  محتمل غب  محتمل 
ً
 محتمل جد

 

     (a ) ا؟ ً  شخًصا فقب 

     (b ) امرأة؟ 

     (c ) ا من أقلية عرقية؟
ً
 فرد

     (d ) ا من أقلية دينية؟
ً
 فرد

     (e ) شخًصا أجنبًيا )مهاجًرا(؟ 

     (f ) ي الجنس أو المتحولي   جنسًيا؟  جنسًيا أو ثنائن 
 من المثليي  

     (g ) ية/اإليدز؟ وس نقص المناعة البشر  مصاًبا بفب 
 

 أو 

 

 (h ) .ء مما سبق ي
 ال سر

http://www.worldjusticeproject.org/
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)ُيرجر   .7 العامة  للصحة  المخصصة  يات  المشب  إىل آرائك حول كيفية عمل  األقرب  العبارة  األدوية    مثلاختيار  إنفاقها عىل  تم  ي 

الن  األموال 
ي بلدك: )

، وما إىل ذلك( ف  ي
رجر اختيار إجابة واحدة فقطواللقاحات والمعدات الطبية والمبائ   .(يُ

 
منح من خالل إجراء عطاءات تنافسية  

ُ
 ومفتوحة.  أغلب العقود ت

منح عقود عديدة دون عطاءات تنافسية، أو من خالل عمليات   
ُ
، لكنه تشوبه عيوب. ت يوجد إجراء عطاءات رسمي

 باب االحتماالت مفتوًحا أمام الفساد. 
ً
 عطاءات غب  فعالة، تاركة

كات   منح معظم العقود إىل الشر
ُ
ي تقدم رشاوى؛ أو إىل ال يوجد إجراء عطاءات رسمي أو أنه شكىلي وغب  فعال. ت

الن 
ي يمتلك فيها المسؤول الحكومي ذو الصلة حصة  

كات الن  ؛ أو إىل الشر كات المملوكة من ِقبل داعمي   سياسيي   الشر
 مالية. 

 ال أعرف/ ال ينطبق  
 
 

 كم مرة يضطر األشخاص إىل دفع رشاوى أو مدفوعات غب  رسمية، أو إغراءات مالية أخرى من أجل:  .8
 

 ال أعرف/ 
ا تقريًبا  ينطبق ال 

ً
 أبد

ي بعض  
ف 

 األحيان 
ي معظم  

ف 
 األحيان 

 دائًما تقريًبا 
 

     (a ) ي مستشق  عام؟
 الحصول عىل لقاحات ف 

     (b ) الحصول عىل أدوية لعالج مرض، مثل الُسل؟ 

     (c ) إدخال أطفالهم إىل أماكن الرعاية النهارية العامة؟ 

     (d )  ي مستشق  عام؟ الحصول عىل بطاقة
ي عالج أساسي ف 

 تعريفية لتلق 

     
(e  )  ض تقديمها ي مستشق  عام عبر خدمات من المفب 

ي العالج ف 
تلق 
ا؟ 
ً
 مجان

     (f ) الحصول عىل وسائل منع الحمل )لمنع الحمل(؟ 

     (g ) الحصول عىل الرعاية أثناء الوالدة؟ 

 
 ُيرجر اإلجابة عن األسئلة التالية:  .9

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

 محتمل غب  محتمل 
محتمل 
ا 
ً
 جد

 

     
(a )  ي بلدك إىل التفتيش

ما مدى احتمالية أن يخضع مستشق  عام كبب  ف 
 من ِقبل سلطات الصحة العامة بصورة سنوية؟ 

     
(b )  ي بلدك إىل التفتيش من ِقبل

ما مدى احتمالية أن تخضع عيادة عامة ف 
 سلطات الصحة العامة بصورة سنوية؟  

     
(c )  ما مدى احتمالية أن تفرض سلطات الصحة العامة عقوبات عىل

 مستشفيات عامة وعيادات عامة إذا تم الكشف عن مخالفات؟ 

     
(d ) ما مدى احتمالية أن تطلب سلطات الصحة العامة رشاوى أو مزايا

أخرى غب  مستحقة أو تتحصل عليها مقابل غض الطرف عن  
 المخالفات؟  
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 كم مرة يمكنك القول بأن:  .10
 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

ا تقريًبا 
ً
 أبد

ي بعض  
ف 

 األحيان 
ي معظم  

ف 
 األحيان 

 دائًما تقريًبا 
 

     
(a ) الحكومة معلومات سهلة الفهم عن قضايا الصحة  عملًيا، توفر

 العامة؟ 

     

(b )  عملًيا، توفر الحكومة المعلومات عن قضايا الصحة العامة باللغات
ة من السكان، حن  إن لم تكن لغات   ي يتحدث بها قطاعات كبب 

الن 
 "رسمية"؟ 

     
(c  ) لحماية   ، يتم نش  المعايب  واللوائح التنظيمية الوطنية عملًيا

ي حينها؟ 
 
 الصحة العامة ف

     
(d )ي   المحلية عملًيا، يتم نشر اللوائح

 
المعنية بقضايا الصحة العامة ف

 حينها؟ 

     

(e  )  عملًيا، يمكن الحصول عىل اللوائح المحلية المعنية بالصحة العامة
يد أو عبر   اإلدارية بتكلفة قليلة، مثل الحصول عليها بواسطة البر

نت؟   اإلنب 

     
(f )  ي للسماح للعامة

عملًيا، تكون لوائح الصحة العامة مستقرة بما يكق 
 بالتحقق من السلوكيات المسموح بها والسلوكيات المحظورة؟ 

 
 ُيرجر اإلجابة عن األسئلة التالية:  .11

  
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

ا  محتمل غب  محتمل 
ً
 محتمل جد

 

     
(a ما مدى )  ي االمتحانات

احتمالية أن يحصل طالب طب أخفق ف 
ي جامعة عامة عىل شهادة من خالل دفع رشاوى أو  

المطلوبة ف 
؟  ي
 إغراءات مالية أخرى إىل المسؤول الجامىعي أو الحكومي المعن 

     
(b  ما مدى احتمالية أن يطالب ويتحصل المهنيون الطبيون )

كات التأمي   نظب   وطاقم العمل بالمستشق  عىل أموال من  شر
 عالجات لم يقدموها؟ 

     
(c)    ي

ما مدى احتمالية حصول األطباء وطاقم العمل بالمستشق  ف 
كات الصيدالنية لتعزيز   العيادات العامة عىل رشاوى من الشر

كات؟   مبيعات أدوية تلك الشر

 
ي   .12

،  ما مدى احتمالية أن يقوم األطباء وطاقم العمل بالمستشق  ف  ة بشقة األشياء التالية الستخدامهم الشخصي العيادات العامة باألحياء الفقب 
ي ممارسة خاصة، أو إلعادة بيعها؟

 أو الستخدامها ف 
 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

ا  محتمل غب  محتمل 
ً
 محتمل جد

 

     (a األدوية ) 

     (b المستلزمات الطبية ) 

     (c اللقاحات ) 

     (d المكمالت الغذائية لألطفال ) 

     (e )( وسائل منع الحمل )لمنع الحمل 
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ة الذين يشقون األدوية أو اللقاحا .13 ي العيادات العامة باألحياء الفقب 
ت أو  ما مدى احتمالية أن الكشف عن األطباء وطاقم العمل بالمستشق  ف 

 المستلزمات الطبية؟
 

ا  
ً
 محتمل جد

 محتمل  

 محتمل غب   

 غب  محتمل بشدة  

 ال أعرف/ ال ينطبق  

 
 إذا تم كشفهم، فما مدى احتمالية فصلهم عن العمل؟ .14

 
ا  

ً
 محتمل جد

 محتمل  

 غب  محتمل  

 غب  محتمل بشدة  

 ال أعرف/ ال ينطبق  
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 االنتهاء!  عىل  أوشكت لقد
 

  المساحة المتوفرة أدناه. إذا كان لديك أي تعقيب أو تعليقات بخصوص االستبيان، فسنكون 
 
تنا بها ف  ممتني   إذا أخبر

 
 هل هناك أي موضوعات أو قضايا أو أسئلة ذات صلة تعتقد أن االستبيان لم يتضمنها؟ .(1
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ي  معلومات إضافية:   .(2
وع العدالة العالميةنحن ممتنون لمشاركتكم كمشارك خبب  ف  اء  مؤشر سيادة القانون لمشر . يشارك الكثب  من خبر

ي العالم
تهم عاًما تلو اآلخر إلعداد واحدة من مجموعات البيانات األكبر شمولية ف  وع العدالة العالمية بوقتهم وخبر   سيادة القانون بمشر

ام الدول بسيادة القانون. سنكون ممتني   لك للغاية إذا استغرقت الوقت لملء بيانات االتصال الخاصة بك   أدناه للتأكد من  لقياس الب  
ي قاعدة البيانات الخاصة بنا. ستظل هذه المعلومات مجهولة الهوية تماًما، ولن تتم مشاركتها مع أي أطراف 

أن لدينا أحدث السجالت ف 
ي قاعدة البيانات الخاصة بنا لمزيد من المشاركة ومن أجل اإلصدارات المستقبلي

ة خارجية. سيتم تخزين بيانات االتصال الخاصة بك ف 
وع العدالة العالميةمن   . مؤشر سيادة القانون لمشر

 
 

رجر ملء البيانات التالية:   يُ

اللقب )السيد، السيدة، الدكتور، وما إىل  
 ذلك(: 

 االسم األول:  

/ اللقب:    االسم األخب 

 الوظيفة:  

 المنظمة:  

ل:  
ّ
ي الُمفض

وئ  يد اإللكب   البر

لة:  
ّ
 لغة المراسلة الُمفض

 

 

ي معلومات حول  يقدم 
ي تلق 

نت، ومنشورات، وتقارير خاصة بصفة منتظمة. إذا كنت ترغب ف  وع العدالة العالمية ندوات عبر اإلنب  مشر
وع العدالة العالمية، ُيرجر اإلشارة إىل ذلك أدناه:   فعاليات مشر

وع    لمشر القادمة  والمنشورات  الفعاليات  حول  ونية  إلكب  بريد  رسائل  ي 
تلق  ي 

ف  أرغب 
 العدالة العالمية القادمة 

الخاص    الرأي  استطالع  دعوات  عىل  ي 
وئ  اإللكب  يد  البر مراسالت  تقترص  أن  أفضل 

 باستبيان المشاركي   المؤهلي   

 
؟   نعم ]   [   ال ]    [     س بالمستوى الجامىعي درِّ

ُ
 هل ت

س؟ ____________________________  درِّ
ُ
 إن كانت اإلجابة نعم، فأي مقررات ت

 
 نعم ]   [   ال ]    [   أنت محاٍم؟  هل

 إن كانت اإلجابة نعم، فكم عدد سنوات ممارستك للقانون؟ ______________________ 

 
  تزاولها؟

 إذا كنت محامًيا، فما ه  المجاالت النر

 ]   [  مكافحة االحتكار ]   [  العقود ]   [  القانون الدوىلي 

كات  ]   [  قانون العمل   ]   [  اإلفالس ]   [  قانون الشر

/ التحكيم  ي
ي  ]   [  التقاض 

 ]   [  قانون األعمال ]   [  القانون الجنائ 

ي  ]   [  قانون التوظيف  ]   [  سوء الممارسة الطبية 
 ]   [  القانون المدئ 

ي  ]   [  قانون الملكية 
 ]   [  الحقوق المدنية  ]   [  القانون البين 

ائب  ]   [  القانون التجاري  ]   [  قانون األشة  ]   [  الرص 

 ]   [  القانون الدستوري  ]   [  ممارسة عامة  ]   [  

 ]   [  قانون المستهلك  ]   [  الملكية الفكرية  ]   [  
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يد نسخة مجانية من تقرير  .(3 ا عن تقديرنا لمشاركتكم القيمة، فإننا نود أن نرسل إليكم عبر البر ً وع العدالة تعبب  مؤشر سيادة القانون لمشر
ي استالم نسخة مطبوعة مجانية من التقرير، ُيرجر إدخال عنوانك   2021العالمية للعام 

ا هذا العام. إذا كنت ترغب ف 
ً
ه الحق عند نشر

يدي ا  ل أدناه.   البر
َّ
 لُمفض

 

يد نسخة من تقرير مؤش      أن نرسل إليكم عبر البر
 
  حال رغبتكم ف

 
رجر ملء البيانات أدناه ف

ُ
ا هذا العام:    2021ي

ً
 الحق

يدي:   1السطر    للعنوان البر

يدي:   2السطر    للعنوان البر
)عىل سبيل المثال الشقة/ صندوق 

يد(   البر

 المدينة:  

 الوالية: اإلقليم/  

يدي:    الرمز البر

 البلد:  

 

ي المساهمة من خالل إكمال االستبيان  .(4
اح زمالء ممن قد يرغبون ف  ي مجالك، فإننا نرحب باإلحاالت أو باقب 

ا ف  ً ا، وباعتبارك خبب  ً أخب 
تهم من بي   أربعة استبيانات لدينا:   األفضل من حيث التوافق مع خبر

 

ي والتجاري  •
 القانون المدئ 

ي  •
 القانون الدستوري، والحريات المدنية، والقانون الجنائ 

 قانون العمل •
 الصحة العامة •

 

  1اإلحالة رقم  2اإلحالة رقم  3اإلحالة رقم 
 االسم بالكامل    

ي    
وئ  يد اإللكب   البر

 مجال المزاولة    

 البلد    

 اللغة    

 
 

 شكًرا لك عىل تعاونك! 
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