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( 5درجات)

السؤال األول :ضع/ي كممة صح أو خطأ أمام العبارات األتية:
 -1يجوز إجراء الكشف الطبي عمى األحداث قبل إلتحاقيم بالعمل (

)

 -2أقصى ساعات العمل التي يمتزم بيا العامل في األسبوع  39ساعة عمل فعمية (

)

-3أجاز القانون لممرأة الحصول عمى إجازة بدون أجر لرعاية طفميا مدة عامين من تاريخ الوضع (
)

 -4إذا وقع الغمط في وصف الشيئ فيكون العقد باطل (

 -5الوىبة ىي المبالغ التي يتقاضاىا العامل زيادة عمى أجره (

)

)
( 5درجات)

السؤال الثاني :ضع/ي المصطمح القانوني المناسب:
( -1

) كل من بمغ الخامسة عشر سنة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر.

( -2

) حالة تقوم بالنفس تحمل عمى توىم غير الواقع.

( -4

) كل ظاىرة إعتالل وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرىا بالقرينة ناشئاً عن النشاط

( -3
الميني.

( -5

) توصيف الشيئبغير صفتو الحقيقية.

) إنتياء العقد بحكم القانون لسبب أجنبي.
( 4درجات)

السؤال الثالث :بين/ي األثر القانوني لمعبارات األتية:

 -1وضع المشرع الفمسطيني أحكام خاصة لفترة الحمل والرضاعة ،وحصر األعمال التي يجوز تشغيل النساء
فييا في ساعات الميل.

 -2يجب منح تراخيص لمعمال األجانب لمعمل في فمسطين.
 -3جواز إثبات حق العامل بكافة طرق اإلثبات.

 -4تنتقل إلتزامات صاحب العمل إلى ورثتو ويتحممون جميع التزامات مورثيم.
( 6درجات)

السؤال الرابع :عدد/ي في نقاط وبدون شرح:
-1حاالت استحقاق العامل مكافأة نياية الخدمة ولكن بدون استقالة.
 -2الحاالت التي ال يجوز فييا أن يتجاوز اإلقتطاع نسبة معينة.

 -3شروط إنياء العقد في حالة تكرار العامل مخالفة النظام الداخمي لممنشأة.
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( 10درجات)

السؤال الخامس :إشرح/ي بالتفصيل:

 -1انفساخ العقد ىو سبب من أسباب انتياء عقد العمل ،ومن حاالت انتياء عقد العمل الوفاة والعجز والمرض
الطويل واغالق المنشأة ،تحدث عن إغالق المنشأة كسبب إلنتياء العقد.

 -2من االلتزامات التي تقع عمى العامل االلتزام باالختراع ،وىنالك ثالثة أنواع من االختراعات التي يتوصل
إلييا العامل بينيا مع الشرح.

( 20درجات)

السؤال السادس :حل/ي المسائل العمالية التالية:

 -1عامل مسيحي أمضى بالعمل مدة  40عام ويعمل بأجر يومي  400شيكل ،تعرض ألصابة عمل وحصل
عمى إجازات مرضية مدة  300يوم ،ومن ثم توفى بعد ذلك ،وقيمة المصروفاعت المتنوعة التي قام بدفعيا
صاحب العمل تقدر بمبمغ  9000شيكل .فما ىو التعويض المستحق؟؟

 -2عامل عمره  20عام ،أمضى بالعمل  7سنوات وخالليم لم يحصل عمى إجازات سنوية وال حتى رسمية،

وكان يتقاضى أجره األساسي  3000شيكل ،وبعد مرور شير من السبع سنوات تعرض إلصابة عمل ،أحدثت

لديو عجز جزئي دائم بنسبة  ،%30وحصل بناء عمى ذلك عمى إجازات مرضية مدة  20يوم ،بعد ذلك عاد

لمعمل وأمضى بو  11شير ،ثم قام صاحب العمل بفصمو بدون اشعار .قم بحساب ما يستحقو العامل ؟؟

( 15درجات)

أسئمة لممعتذرين عن االمتحان النصفي األول:

 -1يرتبط قانون العمل أشد االرتباط بحياة طبقة العمال في المجتمع ،وضح/ي ذلك من خالل الحديث عن
األىمية االجتماعية لقانون العمل.

 -2إن نظر الدعوى عمى وجو السرعة تعد من أىم المزايا العمالية أما القضاء .بين/ي ذلك بالتفصيل.
( 15درجات)

أسئمة لممعتذرين عن االمتحان النصفي الثاني:
 -1يعد األجر أحد أىم عناصر عقد العمل .وضح/ي ذلك.
 -2تحدث/ي عن التكييف القانوني لشرط التجربة.

إنتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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