جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقLAW1303 :
اسى انًسبق :انقبَوٌ اإلداري
تبريخ االيتحبٌ2018/11/26 :
عذد األسئهة)3(:أسئهة
زيٍ االيتحبٌ :سبعة واحذة فقط

االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
2019-2018

اسى انًحبضر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :انقبَوٌ وانًًبرسة انقضبئية
انقسى  /انتخصص :انقبَوٌ انعبو

السؤال األول :ضع/ي عالمة (صح) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ (5درجات )

(- 1

) القانون المدني الفمسطيني وقانون الخدمة المدنية من أمثمة الضبط التشريعي وليس الضبط
اإلداري.

................................................................................................
(- 2
(- 3

) في حال عدم تسبيب القرار اإلداري إن تطمب المشرع التسبيب فإن القرار يكون معيب بعيب السبب

.................................................................................................
) سبب القرار االداري ىو الحالة القانونية أو المادية التي تسبق إصدار القرار اإلداري وتدفع
اإلدارة إلصداره .
.................................................................................................

(- 4

) نظرية الموظف الفعمي ىي من نتائج مبدأ قابمية المرفق لمتغيير .
..................................................................................................

(- 5

) حبس شخص بقرار من قاضي الصمح أثناء مرحمة التحقيق ىو أحد صور عيب عدم االختصاص
الجسيم وىو قرار إداري منعدم
...............................................................................................
( 5درجات )

السؤال الثاني :المصطمح الدال عمى العبارات التالية :
[ .1

] قيام السمطة المختصة بتكميف أحد الموظفين بصفة مؤقتة لمقيام باختصاصات موظف

[ .2

] أحد طرق إدارة المرافق العامة يتمثل في اشتراك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مع

آخر ( األصيل ) في حال تغيب األصيل عن القيام بأعباء وظيفتو .
األفراد في إدارة مرفق عام .

أحد صور الق اررات اإلدارية يتحقق في حال عدم قيام اإلدارة بإصدار قرار معين أوجب

[ .3

]

[ .4

] يعني القدرة القانونية عمل القيام بعمل إداري معين وعمل وجو يعتد بو قانوناًا.

المشرع القيام بو أي بإصداره .
[ .5

] قواعد عامة ومجردة تصدر عن السمطة اإلدارية

بيدف المحافظة عمل النظام العام

بمكوناتو ألمن العام والصحة العامة والسكينة العامة  ،واآلداب العامة.
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(5درجات)

السؤال الثالث  :أجب عن السؤال التالي :

عرف التفويض اإلداري وعدد مع التوضيح القواعد العامة لمتفويض والتي يترتب عمى تخمفها بطالن قرار
التفويض واشرح صوره .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتهت األسئمة

مع دعائنا لكم بالتوفيق والنجاح
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