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القسم األول( :إجباري)
السؤال األول :أعد/أعيدي صياغة العبارات التالية بالشكل الصحيح إن كانت خاطئة.

 - 1يتجه الحكم الديكتاتوري عادة في فلسفته إلى اإلعالء من شأن المواطنين على حساب الدولة والمجتمع.

 - 2تحددت العالقة بين األمة ونوابها بما يعرف بالوكالة التمثيلية ،وال تي تفرض على النائب التبعية لناخبيه
حسبما ينظمه القانون.

 - 3حق المبادرة الشعبية هو الحق الممكن ممارسته من طرف عدد من أفراد الشعب للمطالبة خالل فت ةر
زمنية محددة بعرض القانون المصوت عليه من طرف البرلمان على أنظار الشعب قصد معرفة موقفه.

 - 4هناك برلمانات تقوم على أسا س مجلس واحد ،وبرلمانات تقوم على أساس مجلسين ،ويعد هذا األمر
متروكا لتوجه النظام السياسي في الدولة فقط.

 - 5نائب رئيس الجمهورية في الواليات المتحدة األمريكية هو رئيس الكونغريس ،ويعتبر صوته مؤث ار في
التصويت على أي قرار داخل الكونغريس.

السؤال الثاني:
أذكر/ي رأيك في الفرضية التالية استنادًا إلى فهمك لنظرية الفصل بين السلطات.

" إن تعيين السلطة التنفيذية بصورتيها الرئاسية والبرلمانية ألعضاء السلطة القضائية ينسف مفهوم الفصل بين السلطات"

القسم الثاني:
(إختياري) اإلجابة على أربعة أسئلة فقط من التالي:
 - 1يقوم البرلمان ب وظيفة رقابية يمارسها على أعمال الحكومة .أذكر/ي بالشرح هذه الوظيفة .
 - 2تحدث /ي عن مفهوم ال رقابة السي اسية على دستورية القوانين ،مع ذكر أمثلة على ذلك .
 - 3تحدث /ي عن اإلختالف الفقهي الدائر حول صالحيات رئيس الدولة في النظام الب رلماني .
 - 4وضح/ي أهمية العرف الد ستوري في الدول التي لها دساتير مكتوبة ،وفي الدول التي تمتلك دساتير عرفية.
 - 5في النظام السياسي األمريكي ،أذكر/ي حاالت تدخل الرئيس في صالحيات الكونغريس ،وحاالت تدخل الكونغريس في
صالحيات الرئيس .
 - 6بين /ي ردود الفعل الممارسة من قبل السلطة الحاكمة فيما يتعلق برغبة المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية.
انتهت األسئلة

1

رقم المساقLAW1311 :
اسم المساق :القانون الدستوري والنظم
تاريخ االمتحان5192/19/91 :
عدد األسئلة:
زمن االمتحان :ساعتين
استخدام اآللة الحاسبة ( ال )

جامــــعـة فــــلســـطين

االمتحان النهائي
الفصل الدراسي األول
5192- 5192

1

اسم المحاضر :د " :أحمد سعيد" األغا
رقم الطالب- :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب- :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :القانون و الممارسة القضائية
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

