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(  51درجة)

الشق األول  :أجب عن القضية التالية

بتاريخ  0212/5/1تعاقدت شركة االسراء لصناعة االدوية مع العامل أسعد بوظيفة محاسب ،حيث كان
يتقاضى راتب شهري بمقدار  1222شيكل وبعد مضى ثالث سنوات من عمله أصبح يتقاضى راتب شهري

بمقدار  0122شيكل ،بتاريخ  0217/4/7تعرض العامل أسعد إلصابة عمل أثناء اشرافه على توزيع كميات

االدوية وترتب على ذلك اصابته بعجز مؤقت لمدة  05يوماً وبعجز دائم جزئي بمقدار  ،%00وعند مطالبة

العامل أسعد للشركة بالتعويض المستحق له قامت الشركة بطرده من العمل بتاريخ  0217/5/7دون مبرر،

حضر إ ليك أسعد يطلب استشارتك القانونية حول مقدار الحقوق العمالية المستحقة له طبقاً لقانون العمل
الفلسطيني جراء اصابته بإصابة عمل وطرده من العمل علماً أن عمر العامل وقت اإلصابة  02عاماً وعلماً أن

العامل لم يحصل على اجازته في أخر ثالث سنوات من عمله.

الشق الثاني :بين االثر القانوني المترتب على الحاالت التالية (أجب عن خمسة نقاط )

( 1درجة )

 -1اكتشاف العامل المرض المهني بعد مضى سنتين من انتهاء عمله.
 -0ارسال اشعار امهاء العمل من قبل صاحب العمل للعامل.

 -3قيام العامل بإفشاء اسرار خاصة بالعمل ترتب عليها ضرر جسيم بصاحب العمل.
 -4وفاة صاحب العمل.

 -5قيام صاحب العمل بفرض الجزاء التأديبي بعد مضى ثالثة أسابيع من تاريخ التثبت من المخالفة.
 -6قيام المرأة بالعمل أثناء اجازة الوضع.

 -7استمرار مرض العامل بمرض عادى لمدة تزيد عن  002يومأ.
الشق الثالث :اكتب المصطلح القانوني المناسب امام العبارات التالية

(  1درجات )

( -1

) السلوك المخالف لألوامر والتعليمات والقواعد المتعلقة بتنظيم العمل في المشروع.

( -3

) المبلغ المالي الذى يقتطعه صاحب العمل من أجر العامل بشرط اال يزيد عن ـأجر

( -4

) انهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.

( -5

) حق مالي يثبت للعامل مقداره أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل

( -0

) حادثة تتسم في تحققها بالمباغتة و ينتج عنها ـأثار ضارة بجسم االنسان.

ثالثة أيام في الشهر الواحد.
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( 9درجات )

الشق الرابع  :اذكر ما يلى ( أجب عن ثالثة نقاط )
 -1اذكر الحاالت التي يعتبر فيها الحادث حادث عمل.
 -0اذكر الحاالت التي يجوز فيها للعامل رفض تنفيذ أوامر صاحب العمل.

 -3اذكر الحاالت التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل.
 -4اذكر انواع االختراعات التي يتوصل اليها العامل.

( 51درجة )

الشق الخامس :اشرح ما يلى
 -1اشرح بالتفصيل أنواع الجزاءات وضمانات ايقاعها من قبل صاحب العمل.

 -0اشرح بالتفصيل ضمانات استيفاء التعويض عن اصابات العمل موضحاُ أليات سقوط الحق
بالتعويض

إنتهت األسئلة
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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