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السؤال األول  :ضع عالمة ( )/أمام العبارة الصحيحة و (×) أمام العبارة الخاطئة

 .2تنحصر أعمال مهنة المحاماة في التوكل عن الغير لإلدعاء بالحقوق و الدفاع عنها .

(

)

 .1ال يمكن الفصل بين المسئولية القانونية و األخالقية في أي مهنة .

(

)

 .4من الوجوه التطبيقية لمبدأ االستقالل ممارسة القاضي مهماته معتمداً على تقديره الشخصي للوقائع و األسباب

(

)

 .5يجوز للقاضي أن يتنحى عن نظر القضية ألي سبب كان

 .6يتوجب على القاضي أن يقدم االستشارة القانونية ألي طرف و بذلك يكون متواضعاً علمياً

(

)

(

)

 .8أط راف االستشارة القانونية تقتصر على المستشار و طالب االستشارة الذي يكون دائماً مواطن

(

)

(

)

(

 .3تضمنت وثيقة الشارقة عشرة قواعد تتعلق بأخالقيات و سلوكيات القاضي .
القانونية

 .7من مستلزمات التزام نشاط القاضي السرعة في إنجاز مهماته القضائية

 .9يجب على عضو النيابة العامة أن يتردد في اتخاذ اإلج راء المناسب و ذلك إحقاقاً للعدالة
 .11يجوز لوكيل النيابة أن يتواصل مباشرًة مع الوزراء و أعضاء المجلس التشريعي

السؤال الثاني  :اكتب المصطلح العلمى ا لمناسب أمام العبارات األتية ( اجب عن أربعة نقاط )
[ -0
[ -4

[ -3

(

(
 4درجات

] القواعد المرشدة لممارسة مهنة ما لالرتقاء بمثاليتها و تدعيم رسالتها .

] مؤسسة إج رائية متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم ألحكام القانون الج زائي .
] بيان حكم القانون في مسألة ما .

[ -2

] تتمتع بشخصية اعتبارية و مهمتها الدفاع عن مصالح المحامين في فلسطين .

[ -5

] حالة ذهنية تعكس الصفاء النفسي لدى القاضي و تنم عن إستعداده لممارسة وظائفه مجتنباً األفكار المسبقة .

[ -6

] قاعدة وردت في وثيقة الشارقة تتيح للقاضي تجاوز عوائق الحرج و التردد و اال نصياع .

السؤال الثالث  :قار ن بين كالً من

( اجب عن ثالثة نقاط )

 04درجة

 - 0مميزات الميثاق األخالقي و خصائصه .
 - 4مضامين استقالل السلطة القضائية و مضامين استق الل القاضي .

 - 3الحقائق التي تعزز الثقة بالقاضي و المقتضيات المهنية للقاضي .

 - 2األهداف المنوطة بالمحامى و الوظائف القانونية للمحامي .
السؤال الرابع  :علل ما يلى

( اجب عن ثالثة نقاط )

 - 0يقع علي المحامي دور كبير في تقديم المعونة القضائية .
 - 4يلتزم القاضي بالحياد أثناء النظر في أي نزاع .
 - 3أهمية النشاط في العمل القضائي .

 - 2ضرورة تنبه القاضي من سلوك المتخاصمين ووكاالئهم .

 6درجات

)

)

)
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الكليـة:كلية القانون
القسم  /التخصص  :القانون
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الفرع األول

 33درجة
 11درجة

" بصفتك عضوا من أعضاء النيابة العامة تم تكليفك بإجراء تحقيق مع شخص متهم بتهمة إيقاع أذى بليغ
بشخص أخر وبناءا عل ى هذا التكليف قمت باستجواب المتهم " في ضوء الوقائع السابقة أجب عما يلي

 - 0ما هي التوجيهات العامة المتعلقة بالتحقيق و التي يجب عليك كعضو نيابة عامة أن تلتزم بها .

 - 4ما هي األعمال المحظورة عليك كعضو نيابة عامة .
الفرع الثاني

 00درجة

" بصفتك محاميًا حضرت إليك مواطنة تدعي أنها لم تحصل على حصصها اإلرثية بسبب امتناع إخوتها عن ذلك
في ضوء الوقائع السابقة أجب عما يلي
و طلبت منك المواطنة معرفة التكييف القانوني لذلك "

 - 0ما هي المحددات السلوكية التي يجب أن تلتزم بها أثناء تقديم االستشارة القانونية للمواطنة .
 - 4ما هي األمور التي يجب أن تلتزم بها أثناء حديثك مع المواطنة .

الفرع الثالث

 00درجة

" بصفتك قاضيًا تم تكليفيك بنظر قضية تتلخص وقائعها بأن مجموعة من األشخاص يعملون بمناصب عليا
بالدولة قاموا ببيع أراضى حكومية لمجموعة من المواطنين " في ضوء الوقائع السابقة أجب عما يلي

 - 0ما هي األمور التي يجب أن تلتزم التحفظ بها أثناء نظرك للقضية .

 - 4ما هي األمور التي يجب أن تتخذها في حال تعرضك لضغوطات و إغراءات من جهات سياسية

الفرع الرابع

 00درجة

" سعيد تخرج من كلية القانون و الممارسة القضائية بجامعة فلسطين و يريد أن يلتحق بنقابة المحامين "
ضوء الوقائع السابقة أجب عما يلي

 - 0ما هي أهداف مجلس نقابة المحامين  ،و ما هي شروط مزاولة مهنة المحاماة .
 - 4ما هي الحقوق التي يتمتع بها سعيد باعتباره محاميًا .
انتهت األسئلة مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح

في

