رقى انًسبق:
اسى انًسبق :اليذخمَ -ظرية انقبَىٌ
تبريخ االيتحبٌ2017 /1/ :
عذد األسئهة:
زيٍ االيتحبٌ :سبعتيٍ
استخذاو اآلنة انحبسبة ( ال )

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي األول
2016/2017
انذرجة انُهبئية 50

اسى انًحبضر :أ .د .يىسى أبى يهىح
د .أَـىر جًعة انطىيـم
أ .خبنذ انُبقة
رقى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :انقبَىٌ و انًًبرسة انقضبئية
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

أكتب بخط واضح ومرتب ومقروء .نظم إجاباتك بحسب الوقت المتاح وبحسب درجة السؤال
عدد الفروع ( ) 8

السؤال األول

درجة السؤال ( )50/ 16

بين األثر القانوني لكل مما يأتي(:أجب عن ثمانية فقط) اكتب السؤال قبل االجابة عميه وضع خط فاصل بين كل

اجابتين:

- 1مبدأ اقميمية القوانين

- 2االعتياد المخالف لمنظام العام
- 3وجود االعتياد والشعور باإللزام في سموك الجماعة

- 4تخمف العرف إلى المرتبة الثانية من المصادر القانونية
- 5الغمط في القانون

- 6عدم وصول الجريدة الرسمية إلقميم معين

- 7تعارض التشريع الجديد الخاص مع التشريع القديم العام
- 8تنظيم الموضوع من جديد

- 9األخذ بمبدأ شخصية القوانين
- 10إصدار التشريع

السؤال الثاني

عدد الفروع ( ) 2

درجة السؤال ( )50/22

أجب عن سؤالين فقط مما يأتي:

 .1اشرح النص القانوني التالي( :ال يجوز الغاء نص تشريعي أو وقف العمل بو إال بنص تشريعي الحق ينص
صراحة عمى ذلك أو يشتمل عمى ما يتعارض مع نص تشريعي قديم أم ينظم موضوعو تنظيماًا جديداًا).

 .2أكتب في مبدأ عدم جواز االعتذار بالجيل بالقانون.
 .3اكتب في مزايا وعيوب كل من التشريع والعرف.

 .4حدد أوجو االتفاق واالختالف في اتجاىات التفسير.

السؤال الثالث

عدد الفروع () 6

درجة السؤال ( )50/12

بين بإيجاز ما يأتي( :أجب عن ستة فقط) اكتب السؤال قبل االجابة عميه وضع خط فاصل بين كل اجابتين:

 .1مدى قدرة العرف عمى مخالفة النصوص التشريعية.
الصفحة  1من 2

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق:
اسى انًسبق :اليذخمَ -ظرية انقبَىٌ
تبريخ االيتحبٌ2017 /1/ :
عذد األسئهة:
زيٍ االيتحبٌ :سبعتيٍ
استخذاو اآلنة انحبسبة ( ال )

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي األول
2016/2017
انذرجة انُهبئية 50

اسى انًحبضر :أ .د .يىسى أبى يهىح
د .أَـىر جًعة انطىيـم
أ .خبنذ انُبقة
رقى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :انقبَىٌ و انًًبرسة انقضبئية
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

 .2مدى جواز االعتذار بالجيل بالقواعد المكممة.

 .3مدى سريان القانون الخاص لدولة عمى اراضي دولة أخرى.
 .4مدى قدرة العرف عمى الغاء التشريع.

 .5مدى قدرة القاضي عمى عدم الحكم في قضية بحجة عدم وجود نص قانوني.
 .6مدى سريان القواعد القانونية عمى الماضي.

 .7مدى التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص.

 .8مدى امكانية االتفاق عمى مخالفة القواعد القانونية.
سؤال إضافي (لممقبولة أعذارهم

عن االمتحان النصفي)

عدد الفروع ( ) 2

درجة السؤال ( )30/30

أجب عن األسئمة اآلتية:

 .1اشرح بالتفصيل خصائص القاعدة القانونية 15(.درجة)
 .2تتميز القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد مكممة .اشرح ذلك مبيناًا المقصودبالقواعد اآلمرة والقواعد المكممة
والتفرقة بينيما ومعايير ىذه التفرقة وعالقة كل منيما بالنظام العام واآلداب 15( .درجة)
إنتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

الصفحة  2من 2

