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أجب عن األسئلة التالية :
ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية
السؤال األول:
.1
.2

(
(

)

.3

(

)

صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطينى عام . 1991

.4
.1

(
(

)

من ممي زات الميثاق األخالقى ألى مهنة أنه غير شامل لكل القواعد السلوكية

.6
.7

(
(

)

يعتبر مكتب المحامى موطنا له لغايات تبلغيه باألوراق و الق اررات الخاصة بمجلس التأديب .

.1

(

)

مهمة تحقيق العدالة تقتصر فقط على المحامى الحر و الصادق و القاضى النزيه و الشريف فقط

( .11

)

.9

(

)

)
)
)

تعتبر المعونة القضائية من المبادئ المستحدثة فى قوانين المحاماة الحديثة .

يتألف مجلس نقابة المحامين الفلسطينين من  11عضوا (  9أعضاء بالمحافظات الجنوبية و  6أعضاء
بالمحافظات الشمالية

تأسيس صندوق تقاعدى للمحامين و تنميته هدف يسعى إلى تحقيقه المجلس األعلى للقضاء .
يجوز للمحامى أن يترأس مجلس إدارة شركة ما و ال يجوز له أن يكون موظف عام .

المحامى الذى يسجل اسمه ألول مرة فى سجل المحامين عليه أن يؤدى اليمين القانونية أمام النقيب و

بحضور عضوين من المجلس .

يجوز للمحامى أن يقبل الوكالة ضد موكله بمقت ضى وكالة عامة و ليست خاصة

السؤال الثانى  :بين مدى صحة العبارات األتية

السؤال الثاني  :اذكر ما يلى

 - 1اذكر شروط التسجيل فى سجل المحامين النظامين لدى نقابة المحامين الفلسطينين .
 - 2اذكر أهم الواجبات التى تقع على عاتق المحامى .

 - 3اذكر الجزاء المترتب على إخالل المحامى بواجباته
السؤال الثالث:

اشرح ما يلى

 - 1اشرح مفهوم المسئولية القانونية للمهنة و المسئولية األخالقية مبينا أوجه التفرقة بينهما .
 - 2اشرح أهم أخالقيات مهنة المحاماة .

 - 3اشرح أوجه تعاون المحامى مع زمالئه خالل القضية

 - 4اشرح المفاهيم التالية ( المهنة  ،المعونة القضائية  ،األخالق المهنية  ،األفعال المحظو ةر على المحامى
انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
1

رقم المساقLAWA1106 :
اسم المساق :أخالقيات مهنة القانون
تاريخ االمتحان6025 /3/62 :
عدد األسئلة  )3(:أسئلة
زمن االمتحان:ساعة
استخدام اآللة الحاسبة(ال)

جامــــعـة فــــلســـطين

االمتحان النصفي
الفصل الدراسي الثاني
6025- 6024

2

اسم المحاضر:أ .نائل ماهر شلط  /أ .أحمد أبو جامع

رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:كلية القانون
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

