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القسم األول  :ضع المصطلح القانوني المناسب أمام العبارات اآلتية:

اسم المحاضر :د .كامل مطر –
د .تامر القاضي
رقم لطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم لطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :كلية القانون
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

( 01درجات)

( -1

) هي التي تهيمن على القواعد الجنائية الموضوعية ,ومضمونها ال جريمة وال عقوبة إال بنص.

( -2

) يتحصل في حالة عدم القيام بواجبات خاصة تنظيمية أو مهنية أثناء ممارسة الوظائف ويعاقب عليه

بواسطة قوانين ولوائح.
( -3

) هي عقوبة تبعية عينية تتقرر في الجنايات والجنح ومحلها مال المحكوم عليه.

( -4

) نظرية قال أنصارها بربط السلوك بالنتيجة حتى ولو تداخلت عوامل أجنبية في إحداث النتيجة اإلجرامية.

( -5

) أفعال قرر فيها المشرع عدم قوام الجريمة على الرغم أن ظاهرها جريمة.
( 01درجة)

القسم الثاني :بين حكم القانون في العبارات اآلتية:

السؤال األول " :ارتكب حسين الموظف في و ازرة الصحة جريمة اختالس للمال العام ,فقررت محكمة البداية حبسه
خمس سنوات مع النفاذ ,وبناء عليه قررت الو ازرة فصله ,فطعن في قرارها بعدم جواز توقيع جزاء عليه في كل

األحوال".

السؤال الثاني:

" أجرت نيابة غزة التحقيق مع فادي بتهمة ارتكابه مخالفة مرور ,وتم إحالته لمحكمة صلح غزة والتي بدورها
شددت العقوبة عليه بعد أن تبين لها أنه مجرم عائد في ارتكاب أكثر من مخالفة".

السؤال الثالث:

" قام أحمد بتاريخ  1995/2/2بخطف ريهام من مدينة رفح ,وقام بخفائها في شمال غزة ,وبتاريخ 1991/5/5

تم القبض عليه ,وتمت إحالته لمحكمة بداية غزة بتهمة الخطف بتاريخ  ,2005/7/1فتمسك وكيله بدفوع أمام

محكمة الموضوع من حيث عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية ألنها واقعة في رفح ,وانقضائها بالتقادم ,فقررت
المحكمة قبول دفعه األول دون الثاني".

السؤال الرابع:

" صمم حسين على حرق منزل غريمه سعيد ,حيث استغل غياب األخير في رحلة مع عائلته وقام بحرق المنزل,
فترتب على ذلك حرقه مع وفاة الحارس الذي لم يغادر غرفته ,فتهمت النيابة العامة حسين تهمة الحريق المفضي

للموت ,فتمسك وكيله أن القصد الجنائي المتوافر كان الحرق فقط دون قتل الحارس ,فقبلت المحكمة ذلك الدفاع
وتمت إدانته بتهمة الحريق فقط".
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( 01درجة)

القسم الثالث :أجب عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :فرق بين جريمة الخطر والضرر مع المثال لكل واحدة منها؟

السؤال الثاني :عرف التقادم؟ مبينناً أحكامه في تقادم الدعوى الجزائية والعقوبة؟

السؤال الثالث :عرف جريمة االعتياد؟ مع مثال عليها؟ وعناصرها الواجب توافرها لقوامها؟

السؤال الرابع :عرف صور الشروع في الجريمة؟ مبيناً مع الشرح صوره في ضوء دراستك للمقرر؟

إنتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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