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االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي انثبَي
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اسى انًحبضر :جًيع انًحبضريٍ
رلى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :انمبَىٌ وانًًبرست انمضبئيت
انمسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

انشك األول :بيٍ انحكى واالثر انمبَىَي نهًسبئم انتبنيت 2.5 (:درجت)
- 1ندب مأمور الضبط القضائي الستجواب المتهم في جريمة من نوع جناية.
- 2دفع المتهم الشريك بالتحريض بعدم انطباق وصف التمبس عميه حيث أنه لم يكن حاض ار مسرح ارتكاب
الجريمة.

- 3عثور مأمور الضبط القضائي عمى اشياء تتعمق بجريمة غير الجريمة التي صدر فيها أذن التفتيش.
- 4عدم رد المتهم عمى اسئمة المحقق اثناء استجوابه.

- 5احالة النيابة العامة الدعوى الجزائية من نوع جناية لممحكمة المختصة بناء عمى محضر جمع
االستدالالت فقط.
انشك انثبَي:بيٍ انًمصىد ببنًصطهحبث انمبَىَيت انتبنيت 2.5 (:درجت)
- 1التمبس.
- 2االستجواب.

- 3التحقيق االبتدائي.

- 4جمع االستدالالت.
- 5أمر الندب أو االنابة.
انشك انثبنث :أجب عٍ سؤانيٍ فمط يًب يأتي:

(  5درجبث)

السؤال األول :عدد خصائصالتحقيقاالبتدائي مع شرح واحدة منها.
السؤال الثاني :عدد ضمانات االستجواب مع شرح واحدة منها.

السؤال الثالث :عدد شروط أمر الندب مع شرح واحدة منها.
انشك انرابع :أجب عٍ انسؤال انتبني تفصييًال:

(  5درجبث)

يعتبر التمبس بالجريمة من أهم حاالت ممارسة مأمور الضبط القضائي الختصاصاته االستثنائية في
التشريع الفمسطيني ،في ضوء دراساتك لمساق قانون االجراءات الجزائية أذكرحاالت االعتقال االحتياطي مع

شرح واحدة منها ،مع تعداد شروط التمبس مع شرح واحدة منها.

انتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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