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أجب عن األسئمة التالية.
 - 1اذكر الشروط التي يجب توافرىا في العقد اإلداري وفقاً لممعيار القضائي 5(.درجات)
 - 2ال يكفي العتبار العقد إدارياً أن تكون اإلدارة طرفاً فيو وال أن يرتبط موضوعو بمرفق عام ،ولكن يمزم أن
تأخذ اإلدارة في تعاقدىا بوسائل القانون العام وضح ذلك 10( .درجات)

 - 3تبرم اإلدارة أنواعاً مختمفة من العقود اإلدارية منيا عقد األشغال العامة وعقد التوريد في ضوء ذلك أجب عما
يمي- :

( 10درجات)

أ  -ما المقصود بعقد األشغال العامة؟
ب -ماىي العناصر التي يجب توافرىا في عقد األشغال العامة؟
ت -ماىي الخصائص التي يتميز بيا عقد التوريد عند غيره من العقود اإلدارية؟
 - 4ما هو األثر القانوني المترتب عن-:

(5درجات)

أ  -مخالفة اإلدارة لمقواعد المتعمقة باالعتماد المالي عمى صحة العقد اإلداري؟

ب -مخالفة اإلدارة لقواعد اإلذن بالتعاقد في العقود اإلدارية؟

 - 5سمطة اإلدارة في تعديل عقودىا اإلدارية بإرادتيا المنفردة تسري عمى جميع العقود اإلدارية ،ولكنيا ليست
مطمقة من كل شرط أو قيد ،فال يجوز استعمال ىذه السمطة اال وفق شروط معينة في ضوء ىذه العبارة
اجب عما يمي 10( :درجات)

أ  -ما موقف المشرع الفمسطيني من استعمال اإلدارة لسمطتيا في التعديل االنفرادي لمعقود اإلدارية؟
ب -اذكر شروط حق التعديل االنفرادي لمعقود اإلدارية من قبل اإلدارة؟
ت -اذكر قيود حق التعديل االنفرادي لمعقود اإلدارية من قبل اإلدارة؟
 - 6ما المقصود بنظرية الظروف الطارئة في العقود اإلدارية؟ وماىي شروط تطبيقيا؟( 5درجات)
 - 7اذكر مع الشرح سبب من أسباب انقضاء العقد اإلداري بنياية مبتسرة؟( 5درجات)
خاص بالمعتذرين عن االمتحان النصفي.
اجب عن األسئمة التالية.

 - 1وضح مع الشرح أنواع العرف اإلداري كمصدر من مصادر القانون اإلداري؟ (10درجات)
 - 2أذكر أركان القرار اإلداري مع تناول إحداىا بالشرح؟(10درجات)

 - 3ما المقصود بالالمركزية اإلقميمية؟ وماىي األركان التي تقوم عمييا؟(10درجات)
إنتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

