رقى انًسبقGLWA 1203:

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

اسى انًسبق :يذخم نذراسة انقبَىٌ 1
تبريخ االيتحبٌ2019/1/13 :
عذد األسئهة6 :
زيٍ االيتحبٌ :سبعتبٌ
استخذاو اآلنة انحبسبة(ال)

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي األول
2019-2018

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :كهية انقبَىٌ
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

السؤال األول :اذكر مثاالً واحداً لكل حالة من الحاالت التالية ( أجب عن  8نقاط فقط )

 8درجات

 - 1قاعدة قانانية مجعدة تقططة تخقًةنواعةوً.

 - 2وم قعةولمزوءةول عايةنةولمزوءةولماقئيةا نميًةلفعلةنواعة.
 - 3قاعدة قانانيةالةاال يةلهقةبقألتالقة.

 - 4ازعةول مكنيةولتقخية نةأملةول افعيةولعق ية.
 - 5قاعدةآ جدةاسطةول عنقجةول كميةولاقسم.
 - 6ولعجفةول عقننةلم جنع.

 - 7عانىة نةعاقنىةوالت خقصةولانايةل اك يةولخمحة
 - 8ولغمطةفيةخفيةمنهجنيةفيةول ئ.
 - 9إلغقءةولققاعدةولققانانيةوس اقعوًةإلىة بعأة نةن مكةوإلا قءةن مكةوإللغقءة.

- 10نضعةنةإخعوجة جنعةاقعىة نة بلةجئنسةولسمطيةولنطانيةولفمسطناني.ة
السؤال الثاني  :بين مدى صحة العبارات التالية مع التعميل

( أجب عن  8نقاط فقط )

 8درجات

- 1الةننمعةلمفقهةأثجةامىةول اقكم،ةنةذلكةألنةولفقهة خعجةوس ج قعي.
 - 2ت صة اك يةوالس ئاقفةفيةولاظجةبقالس ئاقفقتةول قع يةإلنهقةبتخنصةوألاكقمةنةولق وججوتةولخقعجدةانة اك ية
ولخمح.
 - 3ت صة اك يةولاقضةباظجةولطعننةفيةوألاكقمةوالب عوئنيةولخقعجدةانة اقكمةوالس ئاقف.

 - 4بعأةاعمةمنوزةوالا ذوجةبمهلةولققاننةناطبقةامىةكلةولقنواعةبخجفةولاظجةانة خعجهق.
- 5نسجىة قاننةولعنليةفيةم نعةولاقالتةامىةكلةوألفجوعةول نمنعننةامىةإ من هقةاسطة بعأة تخنيةولقنوانن.
 - 6بعأةاعمةسجنقنةولقنواعةولققانانيةامىةول قضيةنمزمةول جعةنةالةنمزمةولقضقء.
 - 7مهةول عجسيةولعم نيةإلىةأنةول فسنجةنمطةأنةنكننةاسطةوإلجوعدةولاقنقنيةنةول ف جضيةلم جعةنةإنةلمةن مة
ول نخلةلهقةفن مةولممنءةإلىة خقعجةولققاعدةولققانانيةوألتجىة.

- 8ول فسنجةولخقعجةانةولسمطيةول ية مكةنضعةول جنعةهنة فسنجة جنعيةغنجة مزم.
- 9الةنمنزةلم تصةأنةنع ذجةبمهمهةلمققاننةفيةم نعةولاقالتة.
 - 10الةنمنزةلم جعةأنةنخعجة قاناقًةمعنعوًةناظمةافسة نضنعةولققاننةولقعنم.
 6درجات

السؤال الثالث  :عرف المفاهيم التالية :

ول عجسيةوالم قانيةفيةول فسنجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولققاعدةولققانانيةة
ةةةةةةةةوإللغقءةولخجنحةلمققاعدةولققانانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بعأة تخنيةولقنواننةة

ةةةةةةةةةول قاننةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ولقجوءدةولثقلثيةل جنعةولققاننةةة
ة
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رقى انًسبقGLWA 1203:
اسى انًسبق :يذخم نذراسة انقبَىٌ 1
تبريخ االيتحبٌ2019/1/13 :
عذد األسئهة6 :
زيٍ االيتحبٌ :سبعتبٌ
استخذاو اآلنة انحبسبة(ال)

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذراسي األول
2019-2018

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :كهية انقبَىٌ
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)
 9درجات

السؤال الرابع  :اذكر ما يمي
 - 1وذكجةوت خقخقتةول اك يةولعس نجنيةولعمنقة.
 - 2وذكجةولاك ية نة بعأةاعمةجمعنيةولقنوانن.
 - 3وذكجةولاقالتةول يةالةنطبقةفنهقةولققاننةولنطايةامىةوألمقاطة.

 6درجات

السؤال الخامس  :بصفتك مستشا ارً قانونياً بين حكم القانون في الحاالت التالية :

- 1ةوج كطة تصةفعالًةنعق طةامنهةولققاننةن مة اقك هةأ قمة اك يةولعجميةوألنلىةنة مة أننعةولاكمة نة اك يةولعجمية
ولثقاني،ةثمةخعجة قاننةنمعلةوج كقطةولفعلة بقاةقً.

 - 2وج كطة تصةفعالًةنعق طةامنهةولققاننةبعقنبيةولسمنةل عدة9ةسانوتةن مة اقك هةأ قمة اك يةولعجميةوألنلىةنة مة
أننعةولاكمة نة اك يةولعجميةولثقاني،ةثمةخعجة قاننةنمعلةاقنبيةولفعلة3ةسانوت.

- 3

تصةأتذةاخ هة نةول جكية ع قعوًةأنةاخنبهةولجبعةثمة بننةلهةأنة نواعةول نوجنثة عطنهةولثمث.

- 5

جنعة عنمةاقمةن عقجضةب كلةمزئية عة جنعةمعنعةاقم.

- 4

جنعة عنمةاقمةن عقجضة عة جنعةمعنعةتقص.

- 6

جنعة عنمةتقصةن عقجضة عة جنعةمعنعةاقم.ة
 13درجة

السؤال السادس :

ع بجة عجسيةول جحةامىةول ننة نةاقانية قجنتنية نةأ هجة عوجسةول فسنج،ةنة كناتةهذهةول عجسيةبععةخعنجةول م ناية
ول عانيةولفجاسنيةاقمة1804ة،ةفيةضنءة قةسبقةأمطةانةوألسئميةول قلنية:ة
- 1اععةولفكجدةوألسقسنيةول ية اطمقة اهقة عجسيةول جحةامىةول ننةفية فسنجةولقنواعةولققانانية.
- 2و جحةبقل فخنلةولنسقئلةول بعيةل عجفيةإجوعدةول جعةولاقنقنية.

- 3و جحةبقل فخنلةولنسقئلةول بعيةل عجفيةإجوعدةول جعةول ف جضي.ة
- 4وذكجةوالس ثاقءةولنوجعةامىة عجسيةول جحةامىةول ننةنةوالا ققعوتةول نمهيةإلىةهذهةول عجسية.ة
ة
انتهت االسئمة

بالتوفيق و النجاح
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