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 50درجة

السؤال األول  :ضع المصطمح القانوني المناسب أمام العبارات اآلتية:

( 10درجات)

 ) (- 1ىو الذي إذا بدا انطمق بذاتو وبقي دون الحاجة إلي تدخل جديد من جانب الجاني.
 ) (- 2جريمة ترتكب من اجل غرض إجرامي واحد لدي مرتكبيا وتقوم بأفعال متعددة ومتماثمة يجمع بينيا وحدة الحق المعتدي
عميو.
 ) (- 3وفييا ال تكتمل عناصر الركن المادي حيث يبذل الجاني النشاط دون أن يبمغ النتيجة.
)- 4

( أن الجاني يقصد نتيجة إجرامية معينة حين يباشر النشاط فتقع نتيجة أخري ابعد من النتيجة التي قصد إلييا .

 ) (- 5اسزْفبر اىغبًّ ىنو ٍبىذٌٔ ٍِ ّشبغ ثؾٍش ىٌ ٌؼذ ىذٌٔ ّشبغب ٍذخشا .،

(15درجة)

السؤال الثاني :بين حكم القانون في القضايا اآلتية:

- 1أساد ( أ ) اىجقبه اُ ٌؾبفظ ػيى ثعبػزٔ اىَؼشٗظٔ داخو اىَؾو ٍِ اىسشقٔ ثؼذ رنشاس اىسط٘ ػيٍٖب ىٍال ثؼذ
اغالقٔ ٍؾئ ىٍئ اىؾبدس اؽبغ ثعبػزٔ ثسيل مٖشثبئً ؽبٗه ( ة ) سشقٔ ثؼط اىجعبئغ فصؼقٔ اىزٍبس
اىنٖشثبئً ٗاصٍت ثبىشيو  .ؽذد ٍسؤٗىٍٔ ( أ ) ٗ (ة.
- 2مبُ (أ) ٍسزٍقظب فً أصْبء اىيٍو ٗقذ ىَؼ شخصب ٌزس٘س ؽبئػ ؽذٌقخ ٍْضىٔ فظِ أّٔ ىص فً غشٌقٔ ىيسشقخ أٗ
السرنبة فؼو ٍشٌت فً اىَْضه  ،فأغيق ػئٍ اىْبس ؽٍش أسدآ قزٍال ،رجٍِ أُ اىَغًْ ػئٍ ٕ٘ أخ٘ٓ (ة) اىزي
مبُ أث٘ٓ قذ غشدٓ ٍِ اىَْضه ثسجت رأخشٓ فً اىؼ٘دح إىٍٔ ىٍال .قذً (أ) إىى اىَؾبمَخ ثزَٖخ اىقزو  ،رَسل ثأّٔ
مبُ فً ؽبىخ دفبع ششػًٍ .ب سأٌل فً ٕزا اى٘عٔ ٍِ أٗعٔ اىذفبع؟
- 3ارفق ( أ ) ٗ ( ة ) ػيى سشقٔ ٍسزْذاد ٌؾ٘صٕب ( ط ) فً ٍْضىٔ ٗٗصػب االدٗاس ثٍَْٖب ثؾٍش ٌْزظش ( أ )
خبسط اىَْضه ىٍشاقت اىطشٌق فً ؽٍِ ٌذخو ( ة ) اىى ٍْضه ٌٗسز٘ىً ػيى اىَسزْذاد ٗقجو اىزٕبة اىى
ٍنبُ اىغشٌَٔ ىزْفٍزٕب ػيى اى٘عٔ اىَزفق ػئٍ رؼبغً ( ة ) ٍسنشا ىٍضٌو ٍب مبُ ٌؼزشٌٔ ٍِ رشدد فً االقذاً
ػيٍٖب ٗدخو ( ة ) اىى ٍْضه اىَغًْ ػئٍ ٗاّزظش ( أ ) فً اىخبسط ٗشؼش اىَغًْ ػئٍ ث٘ع٘د ( ة ) ٗادسك
ٍؾبٗىٔ اسرنبة اىغشٌَٔ فقبٍٗٔ ٗىنِ ( ة ) اغيق ػئٍ ّبسا فأصبثٔ ثغشػ خطٍش فً صذسٓ ىٌ ٌؼضش ( ة )
ػيى اىَسزْذاد فبّصشف ٍٗؼٔ ( أ ) دُٗ اُ ٌسشقب شٍئب ّ .قو اىَغًْ ػئٍ اىى ٍسزشفى ػبً إلّقبرٓ ٗىنِ
اىطجٍت اىْ٘ثغً ىٌ ٌنِ ٍ٘ع٘دا فً رىل اى٘قذ ؽبٗه اىََشض اىَ٘ع٘د فً اىَسزشفى اّقبر ؽٍبٓ اىَغًْ
ٗاسزخشاط اىشصبصٔ ٍِ صذسٓ ٗىنْٔ فشو فً رىل ػيى اىشغٌ ٍِ ثزىٔ اقصى ٍب اسزطبع ٍِ ػْبٌٔ فَبد
.
اىَغًْ ػئٍ
ؽذد ٍسؤٗىٍٔ مو ٍِ ( أ ) ٗ ( ة ) ٗ اىََشض.

السؤال الثالث :ما نوع الجريمة التالي -:أجب عن أربعة

( 10درجات)

 "-1قام أحمد بسرقة محال تجاري لسعيد في الساعة الثامنة صباحا و عاد و سرق من المحل ذاتو في الثانية

مساء " تم القبض عميو و محكمتو عمى جريمة اآلعتياد.
عشر ظي اًر و الخامسة
ً
 -2قام  aبدخول منزل محمد لسرقتو و عندما فتت الخزنة لم يجد بيا ماالً" فقرر العدوا ل آلختياري عن النتيجة.

- 3دخل المنزل لمسرقة وىو في منتصف المنزل سمع صوت سيارة الشرطة فيرب من المكان ولم يستكمل سموكة.
- 4وضع كمية من السم لقتل  Sلكن كمية السم كانت قميمة.

- 5وضع كمية من السكر عمى أساس أنيا مادة سامة لقتل سعيد.
1

السؤال الرابع :أجب عن سؤالين األسئلة اآلتية :أجب عن شقين
 - 1تحدث عن نظرية العلم و اإلرادة.
 - 2عت ىنً رزؾقق اإلثبؽخ أُ رز٘افش اىششٗغ ٍؼٍْخ  -أذكرها؟

( 15درجة)

ٌ- 3زشرت ػيً اىزفشقخ ثٍِ اىغشٌَخ اى٘قزٍخ ٗاىغشٌَخ اىَسزَشح ّزبئظ ٌزؼيق ثؼعٖب ثبىق٘اػذ اىغْبئٍخ اىَ٘ظ٘ػٍخ-
أرمشٕب ٍغ اىششػ.

نًٍ نى يتقذو ناليتحبٌ انُصفي األول
- 1تحدث عن الفارق بين القوانين التكميمية من ناحية  ،وبين القوانين العقوبات الخاصة
- 2تحدث عن مضمون الشرعية في المجال الجنائي و أبعاده.
نًٍ نى يتقذو ناليتحبٌ انُصفي انثبَي
 - 1أشرح الخصائص العامة لمجريمة .
 - 2اكتب قي األركان البعامة لمجريمة

إنتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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