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السؤال األول :ضع/ي عالمة (صح) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة 10( :درجات)

(- 1
(- 2
(- 3

(- 4

) غاية القرار اإلداري ىي الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت اإلدارة إلصدار القرار .

) تخضع جميع اساليب التعاقد اإلداري دون استثناء لمبادئ المنافسة الحرة والعالنية والمساواة.

) يجوز لإلدارة توقيع الحرمان الجزائي ومنع االشتراك في المنافسة عمى التعاقد بسبب إخالل المرشح
لمتعاقد بالتزامات تعاقدية سابقة .

) يترتب عمى تخمف االعتماد المالي في العقود اإلدارية بطالن العقد بطالن مطمق .

(- 5

) إذا تغير شخص المفوض إليو فإن تفويض االختصاص يبقى قائماً وسارياً .

(- 7

) ال يجوز نقل الموظف العام إلى وظيفة أخرى إال بموافقتو الخطية عمى النقل .

(- 6
(- 8
(- 9

( - 10

) اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطة القضائية ىو قرار إداري منعدم .

) يكون راتب الموظف المعار خالل مدة اإلعارة عمى الجية المستعيرة .

) األفعال المكونة لممخالفة التأديبية التي يرتكبيا الموظف العام – الذنب التأديبي – محددة عمى سبيل
الحصر

) ال يجوز إحالة الموظف العام إلى لجنة تحقيق بسبب مخالفة تأديبية مضى عمى اكتشافيا أكثر من
ستون يوماً .

السؤال الثاني :اكتب المصطمح الدال عمى العبارات التالية :
(- 1
-( 2
(- 3
(- 4

( 10درجات)

) يقصد بيا الق اررات التي ال تحدث مرك اًز قانونياً جديداً ,وانما تقرر حالة
موجودة وقائمة مسبقاً .

) اإلجازة التي يجوز منحيا بناء عمى طمب الموظف الذي أمضى سنتين في

لمتجدي بحد أقصى أربعة سنوات وىي بدون مرتب .
د
الخدمة ولمدة سنة قابمة

) ىو األثر الحال والمباشر الذي يحدثو القرار اإلداري مباشرة سواء بإنشاء
مركز قانوني أو تعديمو وانيائو .

) ىو القرار الذي يتحقق في حال امتناع اإلدارة عن اتخاذ اجراء معين أوجب
عمييا القانون أو الموائح اتخاذه .

(- 5

) أحد المعايير المتبعة لمتمييز بين الق اررات اإلدارية واألعمال التشريعية ومن

-( 6

) ىي الرأي الراجح في تحديد طبيعة العالقة التي تربط الموظف العام باإلدارة .

(- 7

مقتضاه النظر إلى السمطة التي قامت بإصدار القرار .

) أحد مصادر االختصاص غير المباشرة يتحقق في حال غياب صاحب
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االختصاص األصيل عن عممو فيتولى غيره مباشرة اختصاصاتو بقوة القانون

) مجموعة من التدابير التي تصدر عن السمطة التنفيذية ال تخضع لرقابة القضاء

-( 8

وال تثار مسؤولية الدولة بشأنيا .

) ىي تمك الق اررات التي تدخل في تكوين عمل قانوني آخر مثل قرار إرساء

-( 9

المناقصة أو قرار نزع الممكية .

) أحد أساليب التعاقد اإلداري قائم عمى التفاوض مع العالنية والمنافسة .

( - 10

( 6درجات)

السؤال الثالث  :أكمل الفراغ في األسئمة التالية

- 1تنقسم الق اررات اإلدارية بالنظر إلى تكوينيا إلى .........................و..................................
- 2االجراءات السابقة عمى التعاقد االداري في فمسطين تتمثل في  ..............................و
 ....................................و .............................

- 3تتمثل المصادر المباشرة لالختصاص في اصدار الق اررات اإلدارية في كل من
 ...............................................و ..................................................

- 4طرق اختيار الموظفين العموميين في فمسطين وفق قانون الخدمة المدنية ىي .

.......................................و............................و.................................

- 5الجية المختصة بشراء الموازم بأسموب طرح عطاء ( مناقصة ) تزيد قيمتيا عن خمسة عشر ألف دوالر ىي

..........................................................................................................

- 6الفرق الجوىري بين عقد األشغال العامة وعقد التوريد اإلداري يتمثل في ....................................
السؤال الرابع  :أجب عن سؤالين فقط م ما يمي(إجابة السؤال الرابع تكون عمى دفتر خارجي

(  12درجة لكل سؤال )

- 1عرف الموظف العام وبين مع التوضيح شروط التعيين في الوظيفة العامة ( شروط المرشح لموظيفة ) .
- 2عرف العقد اإلداري واكتب مع الشرح في معيار تمييز العقد اإلداري وعدد حاالت كل من االتفاق
المباشر و استدراج عروض األسعار .
- 3عرف االختصاص وعدد حاالت عدم االختصاص الجسيم وبين المقصود بإن االختصاص من النظام
العام.
- 4اسئمة المعتذرين عن االمتحانات النصفية (  15درجة لكل سؤال )
- 1أكتب في نشأة وتطور القانون اإلداري زمن السمطة الوطنية الفمسطينية  ( .إجباري لممعتذرين عن
االمتحان النصفي األول )
- 2اكتب مع الشرح في لوائح الضبط اإلداري ( .إجباري لممعتذرين عن االمتحان النصفي الثاني )
انتهت األسئمة
مع تمنياتنا لكم بالنجاح
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