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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 نقابة محامى فلسطين

 

 2007لمحامين المتدربين لدورة شهر مايو لإمتحان الجدارة والكفاءة 

31/5/2007 

 

 ونصف الزمن / ساعة    -----------------------------------------------------------اإلسم /

==================================================== 

 درجات( 10) السؤال األول : القضية 

 

نري  عنر   1/4/2006تعرض مخلص أحمد محمود البالغ من العمر سبع سنوات لحادث طرر  ممدننرة نرانسونت ميرا ن  

ومعد ونقل على أثره لمسيشفى ناصر مخانسونت ليلقى العالج ومكث مالمسيشفى نمسة أنام السا  السسرى م مكسر إصامي 

وتكبرد مصرا نف عرالج %( عشررو  مالمائرة 20حسة تبسن أن  تخلف لدن  عجز وظسفى دائرم مقردا ه  إسيقرا  حالي  الص

مع العلم مأ  السسا ة الميسببة مالحادث مؤمنرة لردى شرراة المجموعرة اة لسرة لليرأمسن والر ى ( ألفسن شسكل 2000مقسمة  

 نقع مراز إدا تها ممدننة غزة ونرغب المصاب مالحصول على تعونض .

  و القانو  الواجب اليطبسق على   ه الدعوى ما-1

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ما  ى المحكمة المخيصة منظر الدعوى-2

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ما  ى نوع الدعوى المراد إقاميها-3

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ام مدة تقادم الدعوى المراد إقاميها وميى تبدأ -4

---------------------------------------------------------------------- -------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الواجب اليطبسق . مقدا  اليعونض المسيحق للمصاب حسب القانو أايب الئحة الدعوى مبسنا  -5

 

 درجات( 10) السؤال الثانى / أجب على األسئلة األتية بإيجاز :

 

 ر  مسن محكمة العدل العلسا ومحكمة النقضما الف

---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 لساميى نجوز الطعن مقرا ات محكمة النقض ومحكمة العدل الع

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------               

  ا حدد المحاام اليى نمكن تقدنم طلب اإلفراج مالكفالة أمامها قبل اإلدانة ومعد

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

  من السمسن الميممة والسمسن الحاسمةعرف اال

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 ميى نكو  اإلقرا  قضائسا

--------------------------------------------------------------------------------- 

 ام مدة اليقادم فى عقومة اإلعدام وعقومة السرقة

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 درجات( 10)( أمام اإلجابة الصحيحة     السؤال الثالث / إختار اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )

 

 يكون اإلختصاص فى الدعاوى المتعلقة باألشخاص اإلعتبارية ل :-1

 (      المحكمة اليى نقع فى دائرتها مراز ا الرئسسى                        -

 (    اقد                                             المحكمة اليى جرى فسها اليع-

 (     المحكمة اليى نخيا  ا المدعى                                             -

 

 تختص محكمة الصلح قيميا بالدعاوى المدنية :-2

 (   اليى تقل قسميها عن عشرة أالف دننا  أ دنى                              -

 اليى تقل قسميها عن عشرو  ألف دننا  أ دنى                                (-

 حسب ما نقد ه المدعى عند إقامة الدعوى                                     (-

 

 يشترط إلعادة تجديد الدعوى بعد شطبها :-3

 (     تقدنم طلب لقاضى القضاة نالل سيسن نوما من تا ن  الشطب            -

 (  نقدم طلب ليجدند ا نالل سيسن نوما من تا ن  الشطب إلى نفت المحكمة اليى قر ت الشطب             -

 المخيصة ماإلسيئناف ليجدند الدعوى نالل سيسن نوما من قرا  الشطب              ( نقدم إسيئناف للمحكمة-

 

 اإلستئناف المقابل هو :-4

ى ما قبل إنيهاء الجلسة اةولى  لنظر اإلسيئناف ماإلجراءات المعيادة مم ارة مشيملة علرى ال ى نقدم  المسيأنف ضده إل-

 أسبام                  (

                 ( ال ى نقدم  الشخص ال ى لم نكن طرفا مالدعوى-

 (         إسيئناف مقامل       2001لسنة  2لم نوجد فى قانو  أصول المحاامات المدنسة واليجا نة  قم -

 

 المستندات الرسمية هى :-5

 السندات اليى تصد  عن الوزا ات والدوائر الحكومسة فقط                                         (-

 لم نيدنل القانو  ليعرنف السندات الرسمسة وغسر الرسمسة                                          (-

سن العمرومسسن ومرن فرى حكمهرم اللر نن مرن إنيصاصرهم تنظسمهرا طبقرا لاوضراع القانونسرة              السندات اليى ننظمها الموظف-

)                 

 

 اإلدعاء بالتزوير :-6

 نرد على السندات العرفسة                                      (-

 (                نرد على السندات الرسمبة فقط                -

              (    نرد على جمسع السندات الرسمسة والعرفسة     -

 

 عند إقامة دعوى إزالة الشيوع أمام المحكمة المختصة فإنه يجب :-7

 أ  نيم إنيصام جمسع المالك ماة ض مهما اانت حصصهم                       (-

             (      نمكن إنيصام أحد الو ثة ماإلضافة لباقى و ثة المو ث         -

 نمكن إنيصام معض المسجلسن لدى الطامو والمالكسن مواسطة عقود إتفا  على مسع                (-
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 : دعوى وضع اليد باإلشتراك هى-8

 الدعوى اليى نقسمها المدعى للمطالبة مقسمة اةموال المشيراة الغسر منقولة                (-

مرة البدانرة نوعسرا للمطالبرة موضرع السرد ماإلشريراك علرى شرراات سرا م فسهرا مموجرب قرانو  الدعوى اليى تقام أمرام محك-

 الشراات                 (

الدعوى اليى نقسمها الحائر على سند ملكسة لسضع نده ماإلشيراك مع المالك اةنرنن على العقا  موضروع الردعوى                  -

) 

 المحاكمة خالل :يكون ميعاد الطعن بطريق إعادة -9

 أ معو  نوما أمام محكمة النقض مطعن نقدم إلسها                                                 (-

 ثالثو  نوما امام المحكمة اليى أصد ت الحكم المطعو  فس  مالئحة دعوى                    (-

                  (                  ثالثو  نوما أمام محكمة اإلسيئناف مالئحة إسيئناف مفصلة  -

 :فى الدعاوى المدنية تنقضى الخصومة -10

 ممضى سنة على أنر إجراء صحسح تم فسها                            (-

 ممضى سنيسن على أنر إجراء صحسح تم فسها                         (-

  (           ممضى ثالث سنوات على أنر إجراء صحسح تم فسها       -

 

 درجات(10) :الخاطئةالصحيحة وعالمة )       ( أمام  السؤال الرابع / ضع عالمة )       ( أمام اإلجابة 

 

محاولة إ تكاب الجرنمة  الشروع(  ى البدء فى تنفس  فعل مقصد إ تكاب مخالفرة نراب أو أوقرف أثرره مسربب ال دنرل -1

 إل ادة الجانى م .                  (

 

ال نعيبر الجهل مالقانو  ع  ا لمن نرتكب جرنمة إال إذا و د نص صرنح مأ  معرفة القانو  من قبل الجانى تعد  ان -2

 من أ اا  الجرنمة                 (

 

 نحق لمحكمة البدانة أ  تحاام الميهم مصو ة غسامسة فى تهمة الجنانة            (-3

 

وقبررل تحقسقهررا فررى الجلسررة تعررد جنحررة تحكررم معرردم امررا  ررو مبررسن مالئحررة اإلتهررام  إذا  أت محكمررة البدانررة أ  الواقعررة-4

 اإلنيصاص وتحسلها إلى محكمة الصلح             (

 

نشيرط ليكسسف جرنمة السلب تكسسفرا صرحسحا أ  نكرو  الجرانى سرر  شرسئا وإسريخدم العنرف الفعلرى أو  ردد م سريعمال  -5

 ( أثناء إ تكاب السرقة                 

 

   للميهم الحق مالصمت ونفسر صمي  أو إميناع  عن اإلجامة مأن  إعيراف من             (  -6

 

نسيحق العامل إجازة سنونة مدفوعة اةجر مدتها ثالث أسامسع عن ال سنة نقضسها مالعمل إذا اانت مدة عمل  تيجاوز -7

 نمت سنوات لدى  ب العمل            (

 

دائررة الينفسر              قرا ات الصراد ة مرن قاضرى الينفسر  إلرى محكمرة اإلسريئناف اليرى تقرع فرى نطاقهرا تسيأنف اةحكام وال-8

) 

 

 الينفس  المعجل واجب مقوة القانو  لاحكام الصاد ة فى المواد اليجا نة مشرط تقدنم افالة              (-9
 

  (      له فى إستيفاء دينه من اموال المحكوم عليه )   ال يؤثر حبس المحكوم عليه واإلفراج عنه فى حق المحكوم-10

 لكم بالنجاح والتوفيقمع تمنياتى 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين
 2007إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر يوليو 

31/7/2007 
 ................................. الزمن / ساعة ونصفاإلسم / ..............................................

 درجات 10السؤال األول : القضية 
بمهجل  ق لد قمل  كل     1/1/2001كان محمد يعمل  دلدش كل كل ظدعءملاق هم  دلا مدزةلل الل  كعامل   ةلاق مةل   لا    

 3000د لد    لدل  أن أحللبح  أدل  كليك  كل   ا تلم  لام ل لاد  أج  ل  با 1000ازل  محلدد ظدملد  بل ج   كل   ل م لدظ دا 
  دم محمد بطل  لس  ادل من  1/6/2010تالتل أالف كيك  ك   ا هدم يحح  قل  أش لجال  خالل ف    قمل  هب ا    

ظدعملل  دممتلل  ظدكلل كل يعلملل    للا   ا  لل   لة للاق ظدعملل  دللدش ظدكلل كل د ا  لل  بادسلل   دلعملل   دلخللا   ه دلل    لل   لل   ظدعملل  
 بك   حس  ظألحهل .

لة  اق مد  ظدم لل "ظدك  "     محمد ظدعم  هطاد  ظدك كل  دفع ح ه   ظدعماديل قن ف    قمل  دلدز ا فل فم ممتل   هبعد
 ظدك كل ظدمطادبل مدقيا ب ة  ال يس حق ح هق كهة      ظدعم  من  ل اق ة س  ظألم  ظد ش دفع محمد ظدلجهق دل ضاق.

 ما ده ظد اةهن هظج  ظد ط زق قل  د ه ظددقهش .-1
......................................................................................................... 
 ما د  ظدمحكمل ظدمخ حل  ةء  ظددقهش.-2

........................................................................................................ 
   ادم ظددقهش ظدم ظد ل ام  ا .كم مد  -3

........................................................................................................ 
 ما د  ةهع ظددقهش ظدم ظد ل ام  ا.-4

.......................................................................................................... 
 لك   الئحل ظددقهش م زةا  يمل مس ح ا  ظدعام  حس  ظد اةهن هظج  ظد ط زق -5

 درجة . 20 السؤال الثانى : أجب عن األسئلة األتية بإيجاز 
 ما ظد  ق  زن لخ حاص محكمل ظدعدل ظدعليا همحكمل ظدة م -1

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

 م   زجهل ظدطعن ب  ظ ظ  محكمل ظدة م همحكمل ظدعدل ظدعليا .-2
........................................................................................................ 

 ما ك هط لقاد  ظدةء  ف  ظألم  ظدحاد  ف  طل  ظدك ادل هدمن ي دم.-3
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.................................................................................................... 
 .همن ظدمحكمل ظد   ي دم د الف ظ  بادك ادل بعد ظإلدظةل ما د  ك هط   ديم طل  -4

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 كم مد    ادم ق هبل ظإلقدظم هق هبل لي اع ظأل ش ظد ليغ.-5
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ل ك  أ بع دقاهش  خ ص   ا محكمل ظدحلح لخ حاص ةهق -6

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 ل ك  تالث حاال   ة ض    ا ظددقهش ظدجلظئيل .-7
........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 ق ف كال من ظديمزن ظدم ممل هظديمزن ظدحاسمل .-8

....................................................................................................... 
........................................................................................................ 

   ظ  ظد حكيم همد    ديم  حس   اةهن ظد حكيم ظد لسطزة  .ب ظدطعنحدد ظدمحكمل ظد   ي دم د ا طل  -9
....................................................................................................... 

.................................................................................................. 
 من د  ظدمحكمل ظدمخ حل بادطعن ف    ظ   اض  ظد ة ز  حس   اةهن ظد ة ز  . -10

................................................................................................... 
 درجات( 5( أمام اإلجابة الصحيحة )  ×  الصحيحة بوضع عالمة ) إختار اإلجابة ظدسؤظل ظدتادث /

 يشترط إلعادة تجديد الدعوى بعد شطبها : -1

 تقدنم طلب لقاضى القضاة نالل سيسن نوما من تا ن  الشطب                 (-

 (           نقدم طلب ليجدند ا نالل سيسن نوما من تا ن  الشطب إلى نفت المحكمة اليى قر ت الشطب    -

      (           نقدم إسيئناف للمحكمة المخيصة ماإلسيئناف ليجدند الدعوى نالل سيسن نوما من قرا  الشطب    -

 نشيرط ليوافر أ اا  دعوى الينفس  العسنى :-2

                 (  وجود عقد إتفا  على مسع-

 (    الينفس              دعوى تصرف المشيرى ماة ض موضوع -

 الينفس                       (دعوى دفع اامل ثمن اة ض موضوع -

 جمسع ما ذار                     (-

 

 اإلدعاء بالتزوير : -3



    دورة " سبل اجتياز امتحان المزاولة للمحامي النظامي"
 نماذج امتحانات سابقة " تجميع مركز حماية لحقوق االنسان                           

6 

 نرد على السندات العرفسة                                      (-

 (                نرد على السندات الرسمبة فقط                -

              (    على جمسع السندات الرسمسة والعرفسة      نرد-

 يكون ميعاد الطعن بطريق إعادة المحاكمة خالل : -4

 أ معو  نوما أمام محكمة النقض مطعن نقدم إلسها                                                 (-

 مالئحة دعوى                    (ثالثو  نوما امام المحكمة اليى أصد ت الحكم المطعو  فس  -

 ثالثو  نوما أمام محكمة اإلسيئناف مالئحة إسيئناف مفصلة                                     (-

 دعاوى نزع السد و فع السد وإزالة الشسوع تقام أمام :-5

 محكمة الصلح مهما اانت قسميها              (-

               (أمام محكمة البدانة نوعسا       -

 وقت إنداعها            (حسب قسمة الدعوى -

 درجات(5) الخاطئة:أمام )×( الصحيحة وعالمة  السؤال الرابع / ضع عالمة )       ( أمام اإلجابة    

 

محاولة إ تكاب الجرنمة  الشروع(  ى البدء فى تنفس  فعل مقصد إ تكاب مخالفرة نراب أو أوقرف أثرره مسربب ال دنرل -1

  ادة الجانى م .                  (إل

 

ال نعيبر الجهل مالقانو  ع  ا لمن نرتكب جرنمة إال إذا و د نص صرنح مأ  معرفة القانو  من قبل الجانى تعد  ان -2

 من أ اا  الجرنمة                 (

 

 (        تسقط الخصومة فى الدعوى المدنسة ممضى ثالث سنوات على أنر إجراء تم فسها     --3

 

 للميهم الحق مالصمت ونفسر صمي  أو إميناع  عن اإلجامة مأن  إعيراف من             (    --4

 

 الينفس  المعجل واجب مقوة القانو  لاحكام الصاد ة فى المواد اليجا نة مشرط تقدنم افالة              (--5
 

 لكم بالنجاح والتوفيقمع تمنياتى 
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 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 نقابة محامى فلسطين
 2007 سبتمبرإمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر 

30/9/2007 
 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة 

 درجات 10السؤال األول : القضية 
( خمسلمائل م ل  م بلع ملن أ ظضل  الل  ظد ملال 500محمد محمهد  طعل أ م من سعزد مسعهد مساح  ا ) لك  ش أحمد

( خمسللهن أدلل  دزةللا  أ دةلل  هظأل م 50000( بم لللغ ه للد ه )2255( مللن ظد طعللل )5مللن ضللمن أ م ظد سلليمل   للم )
للل   يللع محلل    زة مللا   للا    ه دلل  بمهجلل  ق للد ل  للاق قظدمباقللل مسللجلل  لسللم ظدبللائع دللدش دظئلل    سللجز  ظأل ظضلل  ب للل  

س لم ا ه ح ف   ا  ح ف ظدماد  ف  ملك  5/5/2006  ه د دفع أحمد كام  تمن ظأل م هظ 
ح ل ظم  ه يعل  قلل   ه د طل  أحمد من سعزد  سجز  ظأل م ظدمك  ظه مة   لسم  دلدش دظئل    سلجز  ظال ظضل  )ظدطلا ه( هظ 

 ق أه م     اةهة  .  ق د ظإل  اق قل   يع لال أن سعزد  فم  د   دهن هج  ح
 .ظدم ظد ل ام  ا ظددقهش  ك هط )أ كان(ما د  -1

........................................................................................................ 
 . ما د  ط ق ظدطعن ف  ظدحكم ظد ش سهف يحد  باددقهش ظدم ظد ل ام  ا-2

........................................................................................................ 
 ما د  ظدمحكمل ظدمخ حل  ةء  ظددقهش. .-3

.......................................................................................................... 
 لك   الئحل ظددقهش -4

 . درجات 10 ال الثانى : أجب عن األسئلة األتية بإيجاز السؤ 
 ما ظد  ق  زن لخ حاص محكمل ظدعدل ظدعليا همحكمل ظدة م -1

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

هدل  زجلهل لسل ئةاف ظد ل ظ  ظدحلاد   همن ظدمحكمل ظد   ي دم د لاما د  ك هط   ديم طل  لف ظ  بادك ادل بعد ظإلدظةل -2
 .في 

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 محكمل ظدحلح لخ حاص ةهق  ل ك  أ بع دقاهش  خ ص   ا-3
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...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 مل هظديمزن ظدحاسمل .ق ف كال من ظديمزن ظدم م-4

....................................................................................................... 
........................................................................................................ 

....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 د حكيم ظد لسطزة  .  ظ  ظد حكيم همد    ديم  حس   اةهن ظب ظدطعنحدد ظدمحكمل ظد   ي دم د ا طل  -5
....................................................................................................... 

.................................................................................................. 
 درجات( 5( أمام اإلجابة الصحيحة )  ×  يحة بوضع عالمة )إختار اإلجابة الصح ظدسؤظل ظدتادث /

 يشترط إلعادة تجديد الدعوى بعد شطبها : -1

 تقدنم طلب لقاضى القضاة نالل سيسن نوما من تا ن  الشطب                 (-

 (      نقدم طلب ليجدند ا نالل سيسن نوما من تا ن  الشطب إلى نفت المحكمة اليى قر ت الشطب         -

      (           نقدم إسيئناف للمحكمة المخيصة ماإلسيئناف ليجدند الدعوى نالل سيسن نوما من قرا  الشطب    -

 

 : بالتقادم 2005لسنة  20يسقط حق المصاب فى المطالبة بالتعويض حسب قانون التأمين رقم -2

  ن  الحصول على تقرنر طبى نهائى            (من تا ن  وقوع الحادث أو تا  سنيسنإذا لم ترفع الدعوى نالل -

 إذا لم ترفع الدعوى نالل ثالث سنوات من تا ن  وقوع الحادث أو تا ن  الحصول على تقرنر طبى نهائى            ( -

 ( إذا لم ترفع الدعوى نالل سنة واحدة فقط من تا ن  وقوع الحادث أو تا ن  الحصول على تقرنر طبى نهائى          -

 

 اإلدعاء بالتزوير : -3

 نرد على السندات العرفسة                                      (-

 (                نرد على السندات الرسمبة فقط                -

              (    نرد على جمسع السندات الرسمسة والعرفسة     -

 

 الل :يكون ميعاد الطعن بطريق إعادة المحاكمة خ -4

 أ معو  نوما أمام محكمة النقض مطعن نقدم إلسها                                                 (-

 ثالثو  نوما امام المحكمة اليى أصد ت الحكم المطعو  فس  مالئحة دعوى                    (-

                  (        ثالثو  نوما أمام محكمة اإلسيئناف مالئحة إسيئناف مفصلة            -

 

  أقل من خمس سنوات يستحق العامل الذى يستقيل وأمضى فى العمل -5

 ثلث مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عمل                  (-

 ثلثى مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عمل                (-

 ال اامل مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عمل              (-

 سع ما ذار                      (جم-
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 درجات(5) الخاطئة:أمام )×( الصحيحة وعالمة  السؤال الرابع / ضع عالمة )       ( أمام اإلجابة

 

حب  امسعاد تقدنم اإلسيدعاء إلى محكمة العدل العلسا شهرنن من تا ن  نشر القرا  اإلدا ى المطعو  فس  أو تبلسغر  لصر-1

)              

 

ال نعيبر الجهل مالقانو  ع  ا لمن نرتكب جرنمة إال إذا و د نص صرنح مأ  معرفة القانو  من قبل الجانى تعد  ان -2

 من أ اا  الجرنمة                 (

 

 تسقط الخصومة فى الدعوى المدنسة ممضى ثالث سنوات على أنر إجراء تم فسها             (--3

 

 (              ى للمسيأجر من قبل مالك العقا  قبل إقامة دعوى اإلنالء للهدم والبناء   ال نشيرط تقدنم إنطا  ايام—4

 

             (نجوز للقاضى أ  نحكم معلم  الشخصى إذا دعت الضرو ة ذلك ولم نوجد مالمسيندات دلسل اافى للحكم -5
 

 لكم بالنجاح والتوفيقمع تمنياتى 
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 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 نقابة محامى فلسطين
 2007 ءة للمحامين المتدربين لدورة شهر نوفمبرإمتحان الجدارة والكفا

29/11/2007 
 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة 

 درجات  8السؤال األول : القضية 
مكهةل من خمسل محال   جا  ل يعلهدا طاب زن هكل  طلا ق مكلهن  قما   سكةيل   ع بمدزةل ال  ح  ظد مال يمل  سمز 

ج   سللللةهيل بلللل    للللمللللن كلللل ل ه للللام سللللمز    لللل جز  كلللل ل   للللع بادطللللا ق ظدتللللاة  دخادللللد إلسلللل عماد ا كسللللكن خللللاص دلللل  هدعائل
ظدعملا   كلهن ظد ةللاق  لديم ه  ال   ل امللل $( أد لا دهال  أم  كل  سللةهيا هبعلد خملت سللةهظ   ال  سلمز    للدم 2000) لد دا

    سكة  بمهح ا  قح  ل ه د أقد ظدمخططا  ظداللمل د د  هحح  قل  ظدل خص ظداللملل ملن ج لا  ظإلخ حلاص 
  فم  د   دهن هج  حق أه م     اةهة  . خادد أن  هأخط  ظدمس  ج  )خادد(  لخالق ظدك ل ه سليم ا د  لال

  لمحكمل د فع دقهش حس  ظألحهل .ظألم  ظد ش دفع سمز  بادلجهق د
 .هظدك هط ظدهظج   هظف دا إل ام  ا ظدم ظد ل ام  اما ده ةهع ظددقهش -1

........................................................................................................ 
 ما د  ظدمحكمل ظدمخ حل  ةء  ظددقهش. -2

........................................................................................................ 
مللللللللا دلللللللل  طلللللللل ق ظدطعللللللللن فلللللللل  ظدحكللللللللم ظدلللللللل ش سللللللللهف يحللللللللد  بادللللللللدقهش هظدمحكمللللللللل ظد لللللللل  ي للللللللدم د للللللللا ظدطعللللللللن -3

.................................................................................................................. 
 إكتب الئحة الدعوى -4

 . درجات( 7) السؤال الثانى : أجب عن األسئلة األتية بإيجاز 
  هم    ع    ظدخحهمل مةع د  .م   ز م   دز   يمل ظددقهش هم    ع    ظددقهش م امل -1

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

 . ط ق ظدطعن باألحكام ظد ضائيلما د  -2
...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
................................................................................................... 

 
 ف  م ك ظ     يش ظدمةالل ظدحاد   قن هكز  ظدةيابل ظدمخ ص. دا هظف  ظدهظج   ك هطما ظد-3
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...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ق ف ظديمزن ظدم ممل.-4

....................................................................................................... 
........................................................................................................ 
 درجات( 5( أمام اإلجابة الصحيحة )  ×  إختار اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة ) ظدسؤظل ظدتادث /

 يشترط إلعادة تجديد الدعوى بعد شطبها : -1

 من تا ن  الشطب                 (تقدنم طلب لقاضى القضاة نالل سيسن نوما -

 نقدم طلب ليجدند ا نالل سيسن نوما من تا ن  الشطب إلى نفت المحكمة اليى قر ت الشطب               (-

      (           نقدم إسيئناف للمحكمة المخيصة ماإلسيئناف ليجدند الدعوى نالل سيسن نوما من قرا  الشطب    -

 بالتقادم : 2005لسنة  20لمطالبة بالتعويض حسب قانون التأمين رقم يسقط حق المصاب فى ا-2

 إذا لم ترفع الدعوى نالل سنيسن من تا ن  وقوع الحادث أو تا ن  الحصول على تقرنر طبى نهائى            ( -

 ى            ( إذا لم ترفع الدعوى نالل ثالث سنوات من تا ن  وقوع الحادث أو تا ن  الحصول على تقرنر طبى نهائ-

 إذا لم ترفع الدعوى نالل سنة واحدة فقط من تا ن  وقوع الحادث أو تا ن  الحصول على تقرنر طبى نهائى          ( -

 : إنكار اإلمضاء أو البصمة -3

              (                    فقطنرد على السندات العرفسة -

 (                    ة فقط            نرد على السندات الرسمس-

              (    نرد على جمسع السندات الرسمسة والعرفسة     -

 خالل : إعتراض الغيريكون ميعاد الطعن بطريق  -4

 أ معو  نوما أمام محكمة النقض مطعن نقدم إلسها                                                (-

 (            صد ت الحكم المطعو  فس  مالئحة دعوى       ثالثو  نوما امام المحكمة اليى أ-

                  (   مدو  موعد أمام المحكمة اليى أصد ت الحكم المطعو  فس  مالئحة دعوى-

 أكثر من خمس سنوات وأقل من عشرة سنوات .يستحق العامل الذى يستقيل وأمضى فى العمل -5

 ل                  (ثلث مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عم-

 ثلثى مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عمل                (-

            ( أجرة شهر عن ال سنة قضا ا العامل فى العمل -

 درجات(5) الخاطئة:أمام )×( الصحيحة وعالمة  السؤال الرابع / ضع عالمة )       ( أمام اإلجابة 

 فاتهم وعدم مسا  أسماء القضاة ال نن أصد وا الحكم نيرتب علس  البطال الخطأ الجسسم فى أسماء الخصوم وص -1

)              

              (نجوز الطعن ماإلسيئناف مالحكم الصاد  مناء على إتفا  الخصوم  -2

ر لهرا مجرالء ال نجوز للمحكمة إذا لم ندعى أمامها ماليزونر مالطر  القانونسة أ  تحكرم مررد أى سرند أو مطالنر  إذا ظهر-3

             ( من ظروف الدعوى ان  مزو 

نجوز للمحكمة من تلقاء نفسها فيح ماب المرافعة إال مناء على طلرب أحرد الخصروم مطلرب نقردم لهرا حسرب اةصرول ال -4

 (                 وةسباب جدنة وضرو نة للفصل مالدعوى 

             (الموطن المخيا  نجوز إثبات  شفا ة  -5
 

 لكم بالنجاح والتوفيقمع تمنياتى 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين
 2008إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر يناير 

31/1/2008 
 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة 

 درجات  8ؤال األول : القضية الس
بتهمرة محاولرة قترخ شردع يردعى  –قامت الشررطة الفلسرطينية برالقبل علرى / أحمرد محمرد  15/1/2005بتاريخ 

والرىى قرررت  17/1/2005دليخ وبعد إستجوابه من قبرخ النيابرة العامرة ترم توقيفره أمرام مححمرة صرلا يرزة بتراريخ 
م إسرتمرار توقيفره حسرب األصرول القانونيرة ولرم يقردم للمحاكمرة أمرام تمديد توقيفه مدة دمسة عشر يومرا ومرن ثرم تر

 . بالئحة إتهام المححمة المدتصة 
 قام شقيق أحمد بتوحيخ محامى لإلفراج عن شقيقه . 10/8/2005وبتاريخ 

 .وما هى األسباب التى ستستند إليها لإلفراج ما هى المححمة المدتصة بنظر الطلب  -1
..................................................................................................................

.............................................................................................................. 
مرررراد تقديمررره والجهرررة الترررى يقررردم لهرررا الطعرررن مرررا هرررى طررررى الطعرررن فرررى القررررار الرررىى سرررو  يصررردر بالطلرررب ال-2

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 إكتب الئحة الطلب .-3
 

 ( درجات .10السؤال الثانى : أجب عن األسئلة األتية بإيجاز  )
 النقل فى الدعاوى المدنية . إىحر البيانات التى يجب أن تتضمنها الئحة الطعن ب-1

................................................................................................................. 
..................................................................................................................
................................................................................................................ 

ىحر مدى قابلية إسرتئنافهما أمرام المححمرة -2 ما هو الفرى بين طلب اإلددال وطلب التددخ فى الدعاوى المدنية , وا 
 المدتصة .

.............................................................................................................. 
............................................................................................................... 
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.............................................................................................................. 
 عر  العمخ العرضى حسب مدلوله بقانون العمخ الفلسطينى وحم مدة اإلجازة السنوية للعامخ .-3

................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

................................................................................................................. 
ىحر مدة تقديم الطعن أمامها .-4  ما هى المححمة المدتصة بالطعن بقرارات قاضى التنفيى وا 
................................................................................................................ 

................................................................................................................. 
 قدم وموعد تقديمها .عر  البينة المفندة ىاكرا ممن ت-5

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 درجات( 7أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  الثالث /السؤال 

 

 من إحتج عليه بسند عرفى وناقش موضوعه يجوز له إنكار الخط أو اإلمضار أو البصمة .)         ( -1

 

 إلستئناف )        (اإلستئناف المقابل هو الذى يقدمه المستأنف ضده بعد إنتهاء الجلسة األولى لنظر ا -2

 

 دعوى إسترداد العارية يرفعها المعير إلستراداد الشىء المعار من المستعير وترفع أمام محكمة البداية .)        (-3

 

 يجوز الطعن بقرارات محكمة العدل العليا خالل ستين يوم من صدور القرار )        (    -4

  

 ظرها أمام قاضى الموضوع )       (تقدر قيمة الدعوى فى الجلسة األولى لن -5

 

تختص محكمة صلح خانيونس قيميا فى الدعاوى التى تزيدد قيمتهدا عدن عشدرون ألدف ديندار أردندى أو مدا يعادلهدا  -6

 بالعملة المتداولة قانونا )       (

 

 (     يترتب على إنقطاع السير فى الدعوى وقف جميع المواعيد التى كانت جارية فى حق الخصوم )    -7
 

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 



    دورة " سبل اجتياز امتحان المزاولة للمحامي النظامي"
 نماذج امتحانات سابقة " تجميع مركز حماية لحقوق االنسان                           

14 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2008إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر مارس 
31/3/2008 

 ............ الزمن / ساعة ونصفاإلسم / ...................................................................
 درجات  8السؤال األول : القضية 

مررن سرركا  مدننررة غررزة البررالغ مررن العمررر ثالثررو  عامررا لحررادث طررر  ممدننررة  فررح ميررا ن   –تعرررض سررمسر محمررد نلسررل 

يفرقرة من قبل السسا ة من نوع مرسسدس مقسادة السائق أنمن محمود ني  عن  إصامي  معدة اسو  فى أنحاء م 5/8/2007

من جسده ونقل على أثره لمسيشرفى ناصرر مخرانسونت ليلقرى العرالج وترم إجرراء أ مرع عملسرات جراحسرة  ليثبسرت الكسرو  

( مائرة 100ومكث مالمسيشفى شهرنن وتعطل عن العمل لدى شراة اإلنالص مدة سية أشهر حسث اا  نيقاضى أجرة  

%( أ معو  مالمائة عن تقسسد 40دن  عجز وظسفى دائم مقدا ه  شسكل نومسا ومعد إسيقرا  حالي  الصحسة تبسن أن  تخلف ل

( 5000%( عجرز جمرالى ال نرؤثر علرى المقرد ة علرى الكسرب وتكبرد مصرا نف عرالج مقسمرة  10فى حراة المفصل و 

نمسة أالف شسكل مع العلم مأ  السسا ة الميسببة مالحادث مؤمنة لردى شرراة فلسرطسن لليرأمسن والر ى نقرع مرارز إدا تهرا 

 مدننة غزة ونرغب المصاب مالحصول على تعونض .م

 ما  ى المحكمة المخيصة منظر الدعوى-1

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ما  ى نوع الدعوى المراد إقاميها-2

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ام مدة تقادم الدعوى المراد إقاميها وميى تبدأ -3

---------------------------------------------------------------------- -------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 أايب الئحة الدعوى مبسنا مقدا  اليعونض المسيحق للمصاب حسب القانو  الواجب اليطبسق . -4

 
 ( درجات .10السؤال الثانى : أجب عن األسئلة األتية  )

$( مائللل أدلل  دهال  أم  كلل  100000  للدم لديلل  خادللد يطادبلل    ححللز  ح ه لل  ظدللهظ د  بسللةد دزللن مللةءم ه يم  للا )-1
$( خمسلل أالف دهال  أم  كل  ملن ظدسلاح  )ظدملدزن( زللدق  / 5000بكلي  مسلحه  قلل   ةل  فلسلطزن  يم ل  ) هكل د 

  –هظد ش  م ل جاق  من ظد ة  دعدم هجهد  حزد  –محمد ظد ش يسكن مدزةل ال  
 **فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه لتحصيخ هىه الحقوى . 

................................................................................................................. 
..................................................................................................................

................................................................................................................ 
 املل  ظدكلل طل ظد لسللطزةيل بللاد بم قللل  محمللد    مللل ظدخطلل  ه للم لسلل جهظب  مللن   لل  ظدةيابللل  5/5/2005  للا    -2

ف ام كل زق محملد   هكزل  محلام   –ظدعامل ه م    ه ي   أمام محكمل حلح ال  حس  ظألحهل دمد  خمسل قك  زهما 
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ف     – 1/2005بادطل    م  15/5/2005   ف  دم ظدمحام  بطل  لخالق س زل  بادك ادل ددش محكمل حلح ال    ا  
  –ف      فم ظإلس ئةاف  – 2/2005 فم ظدطل  ف  دم دمحكمل ظد دظيل بح   ا ظإلس ئةافيل باإلس ئةاف   م 

**مررررا هررررو اإلجررررراء الررررىى يمحررررن أن يقرررروم برررره المحررررامى وأمررررام مررررن يررررتم تقديمرررره وأكتررررب الئحررررة هررررىا اإلجررررراء 
............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 
............................................................................................................... 

ىحر مدى قابلية إستئنافهما أمام المححمة  -3 ما هو الفرى بين طلب اإلددال وطلب التددخ فى الدعاوى المدنية , وا 
 المدتصة .

............................................................................................................... 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
................................................................................................................. 

ىحر مدة تقديم الطعن أمامها .-4  ما هى المححمة المدتصة بالطعن بقرارات قاضى التنفيى وا 
................................................................................................................ 

................................................................................................................. 
ما هى شررو  تقرديم طلرب إفرراج بالكفالرة بعرد اإلدانرة ومرن المححمرة الترى يقردم لهرا وهرخ يجروز إسرتئنا  القررار  -5

 الصادر فيه.
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 درجات( 4أمام اإلجابة الصحيحة )×  ( إختار اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )   ظدسؤظل ظدتادث /
 ادة المحاكمة خالل :يكون ميعاد الطعن بطريق إع -1

 أ معو  نوما أمام المحكمة اليى أصد ت الحكم المطعو  فس  مالئحة دعوى                  (-

 ثالثو  نوما امام المحكمة اليى أصد ت الحكم المطعو  فس  مالئحة دعوى                   (-

 ى                    (سيو  نوما أمام المحكمة اليى أصد ت الحكم المطعو  فس  مالئحة دعو-

 يستحق العامل الذى يستقيل وأمضى فى العمل أربع سنوات .-2

 ثلث مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عمل                  (-

 ثلثى مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عمل                (-

 اامل مكافأة نهانة الخدمة عن مدة عمل             ( -

 ترل على األححام الغيابية فى القضايا الجزائية .يحون ميعاد اإلع-3
 خالل خمسل قك  زهما من ظدزهم ظد اد  دل  ليغ بادحكم باإلضافل لد  ميعاد مسافل ظدط  ق)        (-
 خالل تالتهن زهما من ظدزهم ظد اد  دل  ليغ بادحكم باإلضافل لد  ميعاد مسافل ظدط  ق)        (-
 ظد اد  دل  ليغ بادحكم باإلضافل لد  ميعاد مسافل ظدط  ق)        (خالل قك   أيام من ظدزهم -
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 يحون إستجواب الدصوم بناء على طلب .-4
 ظدمحكمل من  ل اق ة س ا ف ط  )       (-
 دك  خحم أن يطل  من ظدمحكمل لس جهظ  خحم  )       (-
 دجميع ممن  ك   )       (-

 درجات( 3أمام الخاطئة: ))×( اإلجابة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )      ( أمام  السؤال الرابع /

 

 نجوز م ذ  المحكمة اليواسل فى تأدنة السمسن الحاسمة           ( -1

 

 نجوز الطعن مقرا ات محكمة العدل العلسا نالل سيسن نوم من صدو  القرا           (    -2

 

قبل مالك العقا  قبل إقامة دعوى اإلنالء للهردم والبنراء فرى نشيرط تقدنم إنطا  ايامى للمسيأجر قبل ثالث أشهر من  -3

 العقا ات اليجا نة             (    
 

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2008دورة شهر مايو إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين ل
31/5/2008 

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 درجة  15السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

فرى مصرنعها ممرا أدى إلرى ميرر افرة تقدم إلسك محمد ذاارا أن  تعرض إلى إصامة عمل أثناء عمل  لدى شراة اةمرراء -1

%( ثالثو  مالمائة مناء على قرا  اللجنة الطبسة وقام ميبلسرغ الشررطة ودائررة 30نده وتخلف لدن  نسبة عجز دائم مقدا ه  

العمل مالوزا ة وقد ثبت من اليحقسقات النهائسرة أ  اإلصرامة انرت مفعرل ميعمرد مرن العامرل  المصراب( وأ  الشرراة غسرر 

 5000( عشررو  نومرا وأنفرق مصرا نف عرالج مقردا  ا 20العمال ومنح المصاب إجازات مرضرسة لمردة  مؤمنة على 

 نمسة أالف شسكل .

 ونطالبك ميحصسل تعونض عن إصامة العمل ليمنع الشراة عن الدفع .

 *** فكم قيمة التعويض المستحق لمحمد جراء إصابته وما هى مدة التقادم فى التعويض عن إصابات العمل .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

علرى قررا  تحكرسم مرن لجنرة تحكرسم غرزة  20/4/2007ذاارا أنر  حصرل ميرا ن   1/5/2007ك سمسر ميا ن  ستقدم إل-2

$( دوال  أمرنكرى نيسجرة حسرامات تجا نرة مسنهمرا وقرد تبلرغ 10000مضمون  إلزام شقسق  نالد مأ  ندفع ل  مبلغ وقرد ه  

 م .20/4/2007فت تا ن  صدو ه نالد مالقرا  من

 ونطالبك ميحصسل المبلغ الوا د الوا د مقرا  اليحكسم .

 وما  ى مدة تقدنم   ا اإلجراء –*** فما  و اإلجراء القانونى ال ى نجب علسك إتباع  ليحصسل   ا المبلغ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

حضر إلسك مروا  ذاارا أن  نملك منانة مكونة من شقيسن للسكن تقع ممدننة غرزة وقرام ميأجسر را منر  فيررة طونلرة إلرى -3

أحمد مموجب عقد إنجا  محر  مسنهما ونرغب مرروا  مهردم البنانرة وإقامرة منراء جدنرد ونرغرب مر نالء أحمرد مرن البنانرة 

 ض ذلك.حيى نيمكن من البناء إال أ  أحمد( المسيأجر نرف

 ***فما هو اإلجراء القانونى الواجب اإلتباع وإذكر شروط هذا اإلجراء .  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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حضر إلسك زناد ذاارا لك أن  قام م قامة قضسة لدى محكمة صلح غزة مطالبا أحمد مرفع نده عن اة ض المملوارة لر  -4

مموجب مسيندات  سمسة وقامت المحكمرة ميبلسرغ المردعى علسر   أحمرد( مالحضرو  للمحكمرة فلرم نحضرر ولرم نقردم الئحرة 

 طلل  ل لاد بادسلز  حضله  ا بادلدقهش بحلق ظدملدق  قليل  ف امل  ظدمحكملل  ةلاق قلل جوامسة  غم تبلسغ  حسب اةصرول 
حللدظ   لل ظ  ي ضلل    فللع زللد ظدمللدق  قليلل  أحمللد قللن ظأل م ظدمملهكللل دلمللدق  ل للاد  )أحمللد( همللن تللم  للم سللماع ظد زةللل هظ 

 ه سليم ا د  ه ضمزن ظدمدق  قلي  ظد سهم هظدمحا    هأ عا  ظدمحاما  
 ةهةيل د ة ز  ظدحكم .ه  ا  ل اد   هكزل   لس كمال ظإلج ظقظ  ظد ا

فمررا هررو اإلجررراء القررانونى الواجررب اإلتبرراج إلسررتكمال اإلجررراءات القانونيررة لتنفيررى الححررم والجهررة التررى سررتقوم بتنفيررىه 
جرءات تنفيىه .  وا 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
ش كل طل الل     ملل حيلال  ملهظد مخلد   ب حلد ظد علاط  مةل  كل   حض  لدي  مخلص  ظك ظ أن أخي  أيملن مه هفلا دلد-5

لخلالق سلل زل   10/5/2008 جلسلل دلدش محكمللل حللح الل  ف ل    ظدمحكمللل  1/2008  لم  هأةل   لام    لديم طللل  ك ادلل
هملدقيا أن أخيل  ال يسل طيع دفلع دل ظ  –( خمسل أالف كليك   لدفع ة لدظ بحلةدهق ظدمحكملل 5000بك ادل ماديل م دظ دا )

 دم لغ كهن ء هف  ظدماديل حعبل جدظ هال يعم  .ظ
 دفع  . طله هيطادب   ل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل إلخالق س زل  كهة  ال يس طيع دفع ظدم لغ ظدم

 فما هو اإلجراء القانونى واجب اإلتباج ولمن يتم تقديمه  وأكتب الئحة هىا اإلجراء .
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 
دحللادث  20/5/2008حضلل  لديلل  محللط   مللدقيا أن أخيلل  /ل لل ظديم أحمللد محمللهد مللن سللكان اللل   علل م   للا    -6

ط ق من     سيا   م سزدت مج هدل هبدهن دهحل أ  لام مملا سل   دل  قلد  كسله  فل  أةحلاق م    لل ملن جسلده هملا لظل 
  ش باد  ظ  هظدسيا   مج هدل .ز ل   ظدعال  بادمس ك   ه  زن من  ح ي ا  ك طل ظدم ه  ب ن ظدسائق ال

 هيطادب   ل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل دلح اظ قل  ح هق أخي  .
 فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه ومدة تقديمه وأكتب الئحة هىا الجراء .
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-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز .)
 ف  ق د   سيت ظدك كل ظدمسادمل ظدخحهحيل ظدمحدهد  ظدهظج   هظف دا  )ظدعةاح ( **ما د  ظدمعطيا -
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 نجوز الطعن مالقرا ات الصاد ة عنهما . وميى محكمة العدل العلسا ومحكمة النقض إنيصاص ما الفر  مسن -**

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

 نحق لمحكمة البدانة أ  تحاام الميهم مصو ة غسامسة فى تهمة من نوع الجنانة إذا تبلغ ولم نحضر           ( -1

 

 الدعاوى المدنسة ممضى سية أشهر على أنر إجراء تم فسها            (   تنقضى الخصومة فى  -2

 

 مدة تقادم عقومة اإلعدام ثالثو  عاما            ( -3

نكو  مسعاد الطعن مطرنق إعيراض الغسر مدو  مسعاد شرنطة أال نكو  الحكم المطعو  فس  صاد  من محكمة النقض -4

)            

 دة من تا ن  إنداع الئحة الدعوى قلم المحكمة حسب اةصول            (         تعيبر الخصومة منعق-5
 

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2008إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر يوليو 
31/7/2008 

 ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف اإلسم /
 درجات لكخ فقرة(3) درجة  12السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

أدى إلرى  حضر إلسك دناب ذاارا أن  تعرض إلى حادث طر  من قبل سسا ة من نوع مرسسدس مقسادة نلسل أسعد ممرا -1

وتم إجراء نمت عملسات ( مائيى نوم 200إصامي  معدة إصامات نقل على أثر ا إلى مسيشفى الشفاء ومكث مالمسيشفى  

%( نمسرة عشرر مالمائرة عجرز 15وممراجعة الطبسب المخريص تبرسن أنر  تخلرف لدنر  نسربة عجرز دائرم مقردا ه  جراحسة 

 لردى شرراة اليرأمسن الوطنسرةاليامسن الوطنسة او  السسا ة مؤمنة  جمالى غسر وظسفى وقام السائق ميبلسغ الشرطة وشراة

 نمسة أالف شسكل . 5000وأنفق مصا نف عالج مقدا  ا  مع العلم مأ  المصاب دناب نبلغ من العمر سبعو  عاما

 صامة ليمنع الشراة عن الدفع .اإلونطالبك ميحصسل تعونض عن 

 .الدعوى ابته وما هى مدة تقادم جراء إص دياب*** فكم قيمة التعويض المستحق ل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

$( 3000  دم لدي  خادد ظد ش يسكن مدزةل خاةزهةت  ظك ظ د  أة  مدزن دمحمد ظد ش يسكن مدزةل ال  بم للغ ه لد ه )-2
مللل حلللح خللاةزهةت ه للام محمللد ب لل ح  ضلليل  ة ز يللل دللدش دظئلل   تالتللل أالف دهال  أم  كلل  بمهجلل  حكللم حللاد  مللن محك

$( أدل  دهال  1000 ة ز  محكمل  دظيل الل  ه لم لخطلا ه باد ة زل    ل  زلهمزن ملن  ا  خل  هي زلد  خادلد ب ةل   لام   سلدزد )
 من  يمل ظدحكم     حده  ظدحكم .

 هىا اإلجراء ومدة تقديمه . **فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه وما هى طلباتك فى 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ام  ظدك طل ظد لسطزةيل باد بم قل  محمد    مل لي اع أ ش  ليغ بكخص أخ  ه م لس جهظب   1/1/2007  ا    --3
من   ل  ظدةيابلل ظدعاملل ه امل    ه ي ل  أملام ظدمحكملل ظدمخ حلل حسل  ظألحلهل ه لم   ديمل  دلمحاكملل بالئحلل ل  لام دلدش 

ظدمل  م محملد قلل  ظد  ملل ظدمسلةد  لديل  بالئحلل ظإل  لام  حكمل  ظدمحكملل  لدظةلل 15/5/2007محكمل  دظيل ال  هب ا    
 .إلخالق س ز  ك ي   محمد إل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل ف ام ك زق محمد   هكزل   –هحبس  دمد  قام من  ا    ظدحكم  

 إحدى اإلجرائين .وأكتب الئحة  اوأمام من يتم تقديمه اقوم بهتالىى يمحن أن  ات**ما هو اإلجراء

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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دملد  قكل  سلةهظ  هكلان  ظ بل   جباديلا   هءي لل لدظ  لل دلدش مس كل   ظدعلهد  حضر إلسك أنت ذاارا لرك أنر  ارا  نعمرل-4
( أدلل  هتماةيمائللل كلليك  هكللان يححلل  قللل  لجالظ لل  ظدسللةهيل لال فلل  ظدللتالث سللةهظ  ظألخزلل   دللم يححلل  1800ظدكلل  ش )

بادخلللا   بعلللد أن أخطللل  ظدمس كللل      كللل  دلعمللل  حسللل   قلز لللا هأةللل   للل   ظدعمللل  دلللدش ظدمس كللل   د ا  للل  بادسللل   دلعمللل 
 لال أة م  فضهظ  د . ظدمس ك   بح ه  لدظ   ظألحهل ه ب   د  أج  ك   ن دم ز م دفع م هطاد  

 ** فكم قيمة حقوى أنس لدى الشرحة وما هى المححمة المدتصة بنظر دعوى المطالبة .
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
 درجات( 8) السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز

 د جل(2) ما ك هط لقاد  ظدةء  ف  ظألم  ظدحاد  ف  طل  ظدك ادل هدمن ي دم.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

حسللل   لللاةهن ظد حكللليم ظد لسلللطزة   ماهملللد    لللديم   للل ظ  ظد حكللليمب هظد حلللدزق ظدطعلللن احلللدد ظدمحكملللل ظد للل  ي لللدم د لللا طلبللل
 د جل(2).

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

 د جل(2) م   ز م   دز   يمل ظددقهش هم    ع    ظددقهش م امل هم    ع    ظدخحهمل مةع د  .
......................................................................................................... 

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 د جل(2)ظدمدةيل ما د  ط ق ظدطعن باألحكام ظد ضائيل 
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

............................................................................................................. 
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 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ادث /ظدسؤظل ظدت

 

عو  فى الئحة دعوة واحدة نجوز للمحكمة تفرنق الدعوى م جراء محاامة مسيقلة إذا إقيضى حسن دفى حال تعدد الم -1

           ( سسر العدالة ذلك

 

  ى تأجسال عاما مدة ال تزند عن سية أشهر من ترا ن  قررا  المحكمرة مر لكنجوز للمحكمة من تلقاء نفسها تأجسل الدعو -2

   )           

 

            ( ترك الدعوى نمنع من إقامة دعوى جدندة -3

 

            ( نبدأ مسعاد الطعن مالحكم من تا ن  صدو ه مالم ننص القانو  على نالف ذلك--4

 

            (        ف إذا اانت جدنة وضرو نة للفصل فس تقبل الطلبات الجدندة فى اإلسيئنا -5

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2008إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر أكتوبر 
9/10/2008 

 م / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصفاإلس
 درجات لكخ فقرة(3درجة  ) 12السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

كةيل يمل  ديا  قما   سكةيل   ع بمدزةل ال  ح  ظد مال مكهةلل ملن تلالث طهظ لق كل  طلا ق قبلا   قلن كل ل سل -1
( مللائ   دهال  200ه للام   لل جز  ظدكلل ل ظدهظ عللل بادطللا ق ظدتللاة  مللن ظدعمللا   ألحمللد خلزلل  بلل ج   كلل   ل م للدظ دا )

دملد  ظألجل   هتملن لسل  ال  ظدك  بلاق هظدميلاه أم  ك  هدمد  قامزن د  م ظدسكن ه د  خل  ظدمسل  ج  قلن دفلع 
 هظدم  خ ظ  لال أة  دم يس ج  . س ل أك   ه د طاد  ظدمؤج  ظدمس  ج   دفع ظألج   ظدك   ل

 ف  دم لدي  ظدمؤج  إل امل دقهش ضد ظدمس  ج  إلخالق ظدك ل ه ححز  ظألج   ظدمس ح ل  . 
 . ماهو نوع الدعوى المراد إقامتها وأركان الدعوى وما هى المحكمة المختصة بنظر الدعوى*** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ظدللل ش يسلللكن مدزةلللل الللل  بم للللغ ه لللد ه  سلللعزدد ملللدزن ظكللل ظ دللل  أةللل  دزللل  ظدللل لح ظدللل ش يسلللكن مدزةلللل  محملللهد  لللدم لديللل  -2
ب لل ح  ضلليل  ة ز يلل دللدش دظئل    ة زلل  محكمللل  سلعزده للام  بمهجل  سللةد دزللن ق فل أالف دهال  أم  كلل   خمسلل$( 5000)

ب ة  دفلع ظدلدزن   ل  قلام هأةل    لدم خلالل ظدملد   محمهدهي زد   5/10/2008  ا    ه م لخطا ه باد ة ز  خاةزهةت  دظيل 
ظد اةهةيللل بطللل  د اضلل  ظد ة زلل  بللاإلق  ظم قللل  ظد ة زلل  لال أن  اضلل  ظد ة زلل   لل    فللم ظدطللل  هظإلسلل م ظ   لللج ظقظ  

 ظد ة ز  حس  ظألحهل .
 تقديمه .  **فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه وما هى طلباتك فى هىا اإلجراء ومدة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ه لم لسل جهظب  ملن   ل  ظدةيابلل  ظد  ل  ظدعملد   ملل  خادلد امل  ظدكل طل ظد لسلطزةيل بلاد بم قلل   1/1/2007  ا    --3
 2/7/2007  للا     خادللدف للام كلل زق  – دمللدد م  اه لللظدعامللل ه املل    ه ي لل  أمللام ظدمحكمللل ظدمخ حللل حسلل  ظألحللهل 

 .دحزن   ديم  دلمحاكمل د بادك ادلخاد  هكزل  إل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل إلخالق س ز  ك ي   
 . هىا اإلجراءوأمام من يتم تقديمه وأكتب الئحة  **ما هو اإلجراء الىى يمحن أن تقوم به
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلةهظ  هكلان  ظ بل  ظدكل  ش  خملتدملد    اقظدكل هءي ل لدظ  ل ددش مس كل    ذاارا لك أن  اا  نعمل مرادحضر إلسك -4
 5/5/2005هةءلل ظ إلاللالق ظد سللم ظدلل ش يعملل  بلل  ملل ظد  املل  لدظ   ظدمس كلل     للا    ( أدلل  هتماةيمائللل كلليك  1800)

   للديم  ءلللم إلدظ   ظدمس كلل   كللهن ظإلدظ    املل    هل للع  10/5/2008ف  للدم   للا     لة للاق خدما لل  هفحللل  مللن ظدعملل  
لال أة للم  بادعللدهل قللن ظد لل ظ  هظ قاد لل  قللن ظدعملل هطادلل  لدظ   ظدمس كلل    لسلل ئةائ   اد سللم أل سللام أخلل ش بللا   ظدمللهء زن ب

  فضهظ  د .
 . هىا اإلجراء ومدة تقديمهوما هى المححمة المدتصة بنظر  فما هو اإلجراء الىى يمحن تقوم به** 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
 درجات( 8السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )

 د جل(2أ بع من ظدحاال  ظد ش زج   هظف  أحددا إلقاد  ظدمحاكمل ف  ظددقاهش ظدمدةيل .) ل ك 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 د جل(2)ظدحجل ظد ح ء  قل  أمهظل ظدمدزن . ع اظد ش زج   هظف دا إلي ما د  ظدك هط
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 د جل(2)ما ظدك هط ظدهظج   هظف دا ف  م ك ظ     يش ظدمةالل ظدحاد   قن هكز  ظدةيابل ظدمخ ص.
......................................................................................................... 

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 د جل(2) جلظئيلما د  ط ق ظدطعن باألحكام ظد ضائيل ظد
..................................................................................................................

..................................................................................................................
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..................................................................................................................
............................................................................................................. 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  تادث /ظدسؤظل ظد

 

           ( ننقطع السسر مالدعوى موفاة محامى أحد الخصمسن -1

 

           (   نكو  القرا  الصاد  فى الطلب المسيعجل على ذمة الدعوى اةصلسة قامال لإلسيئناف  -2

 

ص المحكمة إلنيفاء والنيها أو مسبب نوع الدعوى أو قسميها نجب الدفع مها قبل الدنول فرى أسراس الدفع معدم إنيصا -3

            ( الدعوى مالجلسة اةولى المحددة لنظر الدعوى

 

أمررام المحكمررة تررأمر مرراليحفس علررى السررند وإحاليرر  للنسامررة العامررة لليحقسررق وتقررر  وقررف السررسر  الطعررن مرراليزونرإذا تررم -4

            (  وى المدنسة لحسن إنيهاء النسامة العامة من اليحقسقمالدع

 

            (        حسازة المنقول محسن نسة ومصو ة علنسة و ادئة ونالسة من اإلليباس حجة على ملكسي  -5

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 حمن الرحيمبسم هللا الر 

 نقابة محامى فلسطين

 2008إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر نوفمبر 
29/11/2008 

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 درجات لكخ فقرة( 5)  درجة 10السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

  ظكلل ظ دلل  أةلل  كللان يعملل  ط زلل  دللدش جمعيللل ظد للالل ظألحملل  ظد لسللطزة  1/1/2008حضلل  لديلل  محمللد   للا    -1
مد  لحدش قك  قاما هأن لدظ   ظدمس ك    ام   لة اق خدما   بادمس ك   إلاالق ظد سم ظد ش يعم  ب  بمدزةل ال  

دلم يححلل  قللل  لجالظ لل  ظدسللةهيل قلن ظدخمللت سللةهظ  ظألهدلل  دلعملل   هأةلل  28/12/2007  لدهن سللا ق لةلل ظ    للا   
 .  أد ا كيك  2000هأة    حد   مل ظدمس ك   أج   س ل أك   حزث كان ز  اض  أج  ك  ش 

وأكتددب الةحددة الدددعوى مبينددا هددو نددوع الدددعوى المددراد إقامتهددا ومددا هددى المحكمددة المختصددة بنظددر الدددعوى  مددا*** 

 .مستحقات محمد 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لدلظمل   فل  مخاد لل  لديلل ظد ش يعم   اج  فهظك  ب ن محكمل حلح  لديل الل  أحلد   ضلده حكملا   دم لدي  محمهد-2
( خمسل أالف كيك  همةع  5000( مائل أد  كيك  د لديل ال  ه    م  ب  ظمل ماديل  ددا )100000 دفع م لغ ه د ه )

 لديل .دفع  سهم ظد  لال بعدمن ظد يع دظخ  ة ه  ظدسهق ظد لدش 
 ويىحر لك أن هىا الححم جائر ومدالف للقانون ويطالبك بإتداى المقتضى القانونى .

وما هى طلباترك فرى وأمام أى مححمة حتى أدر درجات التقاضى  **فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه
 . وأكتب الئحة هىا اإلجراءهىا اإلجراء ومدة تقديمه 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 10السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )
 (د جل 2ل ك  أ بع أسبا  دلطعن ب  ظ  ظد حكيم هما د  ظدمحكمل ظدمخ حل  ةء ه .)

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 2) ل ك  ظدحاال  ظد   زج   هظف  أحددا ح   ز مكن ظدخحم من لدلظم خحم     ديم س ةدظ  أه أه ظق مة جلل بادلدقهش 
 .د جل(

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 د جل( 2دجلظئيل )ل ك  أ بع أسبا  دلطعن بادة م ف  ظددقهش ظ
......................................................................................................... 

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 د جل( 2ل ك  حاال  ظد لبت بادج  مل )
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

............................................................................................................. 
( خمسللل أالف دهال  أم  كلل  هأةلل   للم 5000حضلل  لديلل  خادللد هسللعزد ه كلل  دلل  خادللد ب ةلل  مللدزن دسللعزد بم لللغ ه للد ه )

أ بعمائللل دهال  أم  كلل  هيطللل  مةلل   ةءلليم سللةد دزللن  400ظإل  للاق  زة مللا قللل  دفللع ظدم لللغ قللل  دفعللا  كلل   ل  هظ للع 
 د جل(2ق ف  ح اءا قل  ح هق سعزد .)أك   سةد ظددزن( )

....................................................................................................... 
......................................................................................................... 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( حيحة وعالمة ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الص ظدسؤظل ظدتادث /

 

           ( تخيص المحكمة العلسا مدعوى مخاصمة القضاة إذا اا  المدعى علس  قاضسا ممحكمة اإلسيئناف -1

 

           (   نجوز الطعن مطرنق إعادة المحاامة مرة أنرى فى الحكم الصاد  فى الطعن م عادة المحاامة  -2

 

يدعى ضده فى طلب عدل علسا فى معا ضة إصدا  قرا  قطعى وجب علس  تقدنم الئحة جوامسة نرالل إذا  غب المس -3

            ( عشرة أنام من تا ن  تبلسغ  ماإلسيدعاء

 

            (  تكو  مسئولسة من نسيعمل المرابة أو من نأذ  م سيعمالها نسبسة حسب نسبة الخطأ-4
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ننص علسها القانو  ونسينبطها القاضى من ظروف ووقرائع الردعوى ومسرينداتها ممرا لر   القرائن القضائسة  ى اليى لم -5

            (        من سلطة تقدنرنة

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2009شهر فبراير إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة 
21/2/2009 

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 درجات لكخ فقرة( 5درجة  ) 10السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

ام محمد زهس  مد  خمت سلةهظ  فل  ي ض  بحبت حسال  حكما   دظيلأحد   محكمل  15/1/2006  ا    -1
دلدش ظدةيابلل ظدعاملل فبلاد   لدل  لسل ئةاف  دلدش     مل ظدسطه فلم زل   د ظ ظدحكم   لهال 5/2005ظد ضيل ظدجلظئيل   م 

ظدع هبل ه  ا   للخالق سل ز  ظدمحكلهم   ظدمحكمل ظدمخ حل هك د    دم هكز  ظدمحكهم قلي   لس ئةاف مطادبا  خ ز
   . قلي  بك ادل

 .محددا طلباتك فيه ما هى المحكمة المختصة بنظر اإلستئنافين ومدة تقديمهما وأكتب الةحة طلب الكفالةما هو * **

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سلةهظ  ظدسلكن فل    ظك ظ أن كل زق لهج ل  ه لدق  خادلد طلل  مةل    ل  خملت 5/5/2008حض  لدي  محمد   ا    -2
( دحلزن  لد ز  أمله ه بكل ظق كل ل 10ك     دهن م ا   ظدهظ عل ف  مدزةل ال     ظد هش هظدهظ عل بادطا ق ظدتادلث كل ل   لم )

هأة  طاد  ك زق لهج    لخالق ظدك ل ه سليم  د  ح   يسكن فز ا بسل    حل  مةلدل  ملن   ل   لهظ  ظإلحل الل فل فم 
  د   دهن هج  حق . ك زق لهج       ظدمةلل ه عة  ف 

  . هيطادب  محمد  ل خا  ظإلج ظق ظد اةهة  إل جاع ظدك ل د 
**فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه وأمام أى مححمة وما هى طلباترك فرى هرىا اإلجرراء وأكترب الئحرة 

 هىا اإلجراء. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 10السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )
 د جل( 2) حاال  ال يس حق ظدمحا    ا  عهيضا قن ظدحادث ظد ش أحز  ب ل ك  أ بع 
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-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

( أدلل  دهال  أم  كلل  قللل  ظدمللدزن أحمللد 50000يطادبلل    ححللز  م لللغ ه للد ه ) 1/1/2009  للا    تللائ   لديلل حضلل  
هأة  طاد  ظدملدزن  لدفع ظدم للغ لال أةل  دلم  1/1/2000فلسطزن همس حق ظألدظق   ا     كي  مسحه  قل   ة بمهج  

 .يس ج  د د  
هظ  كل   فما ده ظإلج ظق ظد ش يمكن ل باق  د ححز  د ظ ظدم لغ هما د  ظدج ل ظدمخ حلل  ل د  هأك ل  الئحلل دل ظ ظإلجل ظق

 د جا (4م ف ا   )
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 

قل  حكم محكم من دجةل ظد حكليم ظدم كل لل  1/5/2008 ظك ظ ظة  حح    ا     5/8/2008حض  لدي  محمد   ا    
ه للد   لللغ ظدطلل فزن بللاد  ظ   ي ضلل   لللدلظم خادللد   سللليم ظأل م ظدمملهكللل دمحمللد خللالل مللد  تالتللل أكلل   مللن  للا    ظد لل ظ 

  حس  ظألحهل من  ا    ظد  ظ  هيطادب   ل خا  ظإلج ظق ظد اةهة  إلس الم ظأل م .
 د جا (4)فما ده ظإلج ظق ظد اةهة  هظج  ظإل باع همد    ديم  هأك   الئحل د ظ ظإلج ظق .

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

           (لينفس  مجمسع اةحوال ال نيرتب على الطعن مطرنق النقض مالقضانا الجزائسة إنقاف ا -1

 

           (    ال تقيصر حجسة اإلعيراف على الميهم ال ى صد  عن   -2

 

 ال نجوز الجمع مسن اليعونض عن إصامة العمل والحصول على مكافأة نهانة الخدمة عند نفت صاحب العمل -3

 )            

 

  ماليعونض الصندو  مطالبةجمسعا  ةو ثللفى حالة وفاة السائق الغسر مؤمن على المرابة اليى اا  نقود ا نجوز -4

)            
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            (        و ناصا فى تادنة السمسن الحاسمة و الميممةأال نجوز اليواسل سواء اا  عاما  -5

   

 والنجاحمع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2009إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر مارس 
28/3/2009 

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 درجات لكخ فقرة( 5درجة  ) 10وب بإيجاز السؤال األول : أجب عن المطل

 

حض  لدي  محمد  ظك ظ دل  أن كل ي   محملهد مه لهف دلدش كل طل الل     ملل محاهدلل ظد  ل   2/8/2008  ا    -1
  . هيطاد ل   لخالق س ز  ك ي   بادك ادل دحزن ظدمحاكمل هأة   م  ه ي   حس  ظألحهل 1/4/2008من  ا    

والمحكمددة المختصددة بنظددر  طلددب محددددا طلباتددك فيددهالوأكتددب الةحددة  الطلددببنظددر مددا هددى المحكمددة المختصددة *** 

 .اإلستئناف

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دكلخص  خمت سلةهظ    ظك ظ أة   ام    جز  تالث مخالن   ع بمدزةل ال  مة 5/3/2009ي  محمد   ا    حض  لد-2
 ( تالتللل أالف دزةللا  أ دةلل 3000خلزلل  أحللالن ب لل م لسلل خدظم م  ه يلل  د يللع ظدمالبللت بلل ج   سللةهيل م للدظ دا ) زللدق 

هأن  1/3ملللن كللل  قلللام هأن ظدمسللل  ج  دلللم ي لللم  لللدفع ظالجللل   ظدسلللةهيل د للل ظ ظدعلللام ح للل   لللا    1/1 سللل حق ظدلللدفع   لللا    
 ا .هق م ظألج   قل  ظدمؤج  ف فم لس الم  2/3ظدمس  ج  حض    ا    

 .  إلخالق ظدمس  ج  من ظدمخالن هيطادب  محمد  ل خا  ظإلج ظق ظد اةهة  
**فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه وأمام أى مححمة وما هى طلباترك فرى هرىا اإلجرراء وأكترب الئحرة 

 هىا اإلجراء. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 10ة التالية بإيجاز )السؤال الثانى : أجب عن األسئل
 د جل( 2ق ف ظد زةل ظدم ةد  )

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

( $5000م لغ ه د ه ) بك ابل سةد يح ظ ح   كهة  ز ا   لدظةل حدي   خادد محمد خلز يطادب  سعزد  حض  لدي  تائ 
 قل  أن ز م سدظد د ظ ظدم لغ بعد قامزن من  ا  خ .دهال  أم  ك   خمسل أالف

 د جا (3مةاسبا دح ظ ح ه   .)أك   سةد  اةهة    ظه 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
دلمطادبللل  45/2008أ للام دقللهش دللدش محكمللل حلللح اللل   حملل    للم  ظكلل ظ ظةلل   5/8/2008حضلل  لديلل  محمللد   للا    

ضلللد خادلللد بمهجللل  سلللةد مدزهةيلللل هفللل  ظدجلسلللل ظدمحلللدد  دةءللل  ظدلللدقهش   لللا    ( أد لللا دزةلللا  أ دةللل  2000بم للللغ ه لللد ه )
د  ظدمحكمل م  خ ظ فهجد أن ظد اض   ام بكط  ظددقهش دعدم ظدجديلل . هيطادبل   ل خلا  ظدم  ضل  حض  ل 4/8/2008

  د جا (5ظد اةهة  دةء  ظددقهش من جدزد .)
 د جا (4فما ده ظإلج ظق ظد اةهة  هظج  ظإل باع همد    ديم  هأك   الئحل د ظ ظإلج ظق .)

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة       ضع عالمة ) ظدسؤظل ظدتادث /

 

           ( نجوز للعامل الينازل عن اإلجازة السنونة -1

 

           (     قبل دنول إذا أدنل مدعى علس  جدند فى الدعوى فيسرى علس  اإلجراءات الميخ ة  -2

 

  م سيعمالها مسؤولسة نسبسة حسرب نسربة الخطرأ فرى حالرة وجرود نطرأ تكو  مسؤولسة من نسيعمل المرابة أو من نأذ -3

            ( من المصاب

 

            (نجوز للخصم ال ى وجهت إلس  السمسن الميممة أ  نرد ا على الخصم اةنر-4

 

            (       تفيسش المنازل نجب أ  نكو  نها ا وال نجوز دنولها لسال فى جمسع اةحوال  -5

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2009 يوليوإمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر 
4/7/2009 

 .... الزمن / ساعة ونصفاإلسم / ...........................................................................
 درجات لكخ فقرة( 5درجة  ) 10السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

حض  لدي  محمد  ظك ظ د  أن ك ي   محمهد مه هف ددش ك طل ال     مل لي اع أ ش  ليلغ  2/8/2008  ا    -1
حاكمل ح    ا  خل  هيطاد لل  هأة   م  ه ي   حس  ظألحهل هدم ز م   ديم  دلم 1/3/2008بكخص أخ  من  ا    

   ل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل إلخالق س ز  ك ي   بادك ادل دحزن ظدمحاكمل. 
مددا هددى المحكمددة المختصددة بنظددر الطلددب وأكتددب الةحددة الطلددب محددددا طلباتددك فيدده والمحكمددة المختصددة بنظددر *** 

 .اإلستئناف

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هظدددا محمد خلز  محمهد لة    لدل   حملل ت  علاد    ل  سلبع  أن   د  ظك   5/3/2009ي  سعاد   ا    لد  حض  -2
( 25000سللةهظ  هظن ه تللل هظدللددا دلل  هأخهظة للا أحمللد همحمللهد هخادللد ف للط ه لل   مز ظتللا ز متلل  ب طعللل أ م مسللاح  ا )

ل  هأة ا بعد هفا  هظدلددا طاد ل  لخهظة لا بححل  ا بلاأل م ظدمه هتلل قلن هظدلددا خمسل هقك هن دهةم   ع بك ق مدزةل ا
  لال أة م  فضهظ  د   دهن هج  حق أه م     اةهة  .  

 طادبل مة  ل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل دلححهل قل  حح  ا باأل م .
باترك فرى هرىا اإلجرراء وأكترب الئحرة **فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه وأمام أى مححمة وما هى طل

 هىا اإلجراء. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 10السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )
 د جل(2)ما ظد  ق  زن لخ حاص محكمل ظدعدل ظدعليا همحكمل ظدة م -1

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 د جل(2)قاد  ظدةء  ف  ظألم  ظدحاد  ف  طل  ظدك ادل هدمن ي دم.ما ك هط ل -2
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
$( قكل هن أدل  دهال  أم  كل  20000دظئلن دهظئل  أ له خادلد بم للغ ه لد ه )ةل  أ ظكل ظ  سعزد محمد خلز حض  لدي   -3

 م هيطادب  بك ابل كم يادل دح ظ ح ه   . 31/12/2009ه  ع د ظدمدزن  دفع د ظ ظدم لغ   ا    كدزن كخح  
 د جل(2 ح ظ ح هق سعزد .)أك   كم يادل 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
ىحر مدى قابلية إستئنافهما أمام المححمة  -4 ما هو الفرى بين طلب اإلددال وطلب التددخ فى الدعاوى المدنية , وا 

 درجة(2المدتصة .)
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

 د جل(2ل ك  ك هط ححل ظإلق  ظف ظدحاد  من ظدم  م ف  ظد ضايا ظدجلظئيل .)-5
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

           ( سغ وشروط  إذا تحقق الغانة من اإلجراءال نيرتب البطال  على عدم اإلليزام ممواعسد وإجراءات اليبل -1

 

           (    نجوز للمسيأنف ضده معد الجلسة االولى لنظر اإلسيئناف أ  نرفع إسيئناف مقامل ماإلجراءات المعيادة  -2

 

الدعوى مرميها  إذا اانت الجرائم ميالزمة معضها من نوع الجنانة والبعض اةنر من نوع الجنحة نحسل النائب العام -3

            ( إلى المحكمة المخيصة منظر الجرنمة اةنف

 

تكو  لاحكام الصاد ة من المحاام المدنسة قوة اةمر المقضى مر  أمرام المحراام الجزائسرة فسمرا نيعلرق موقروع الجرنمرة -4

            (ونسبيها إلى فاعلها 
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            (        ت م النزول عن الحكم نسييبع النزول عن الحق الثام -5

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 2009 أكتوبرإمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر 
31/10/2009 

 ........................... الزمن / ساعة ونصفاإلسم / ....................................................
 درجات لكخ فقرة(5درجة  ) 15السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

تعرض إلرى حرادث طرر  مرن قبرل  فسق سعسد ذاارا لك أ  إمن  مسعد البالغ من العمر عشر سنوات حضر إلسك نهاد  -1

أدى إلى إصامي  معدة إصامات نقل على أثر ا إلى مسيشفى ناصر  سسا ة من نوع جسب عسكرى مقسادة محمود نبها  مما

جراحسرة وممراجعرة الطبسرب المخريص تبرسن أنر  تخلرف لدنر   ة( نوم وتم إجرراء عملسر185مخانسونت ومكث مالمسيشفى  

ض والجهرة المخيصرة مراليعونمالمائة عجز وظسفى وقام السرائق ميبلسرغ الشررطة  و %( نمس50نسبة عجز دائم مقدا ه  

نمسررة أالف  5000مؤمنررة مررع العلررم مررأ  المصرراب أنفررق مصررا نف عررالج مقرردا  ا الميسررببة مالحررادث غسرالسررسا ة وأ  

 شسكل .

 عن الدفع . سائقونطالبك ميحصسل تعونض عن اإلصامة ليمنع ال

 .الدعوى جراء إصابته وما هى مدة تقادم  مسعدقيمة التعويض المستحق ل إكتب الةحة الدعوى مبينا*** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

علرى قرررا  تحكررسم مرن لجنررة تحكررسم  20/1/2003ذاارررا أنر  حصررل ميررا ن   1/2/2003ميررا ن   مخلرصتقردم إلسررك  -2

معرسن ا وقرد تبلرغ ( دننا  أ دنرى نيسجرة حسرامات تجا نرة مسنهمر50000مبلغ وقد ه  معسن  نانسونت مضمون  أ  ندفع ل 

وأنر  طالرب معرسن مردفع المبلرغ إال أ  معرسن  فرض ذلرك وقرام معرسن ميرا ن  م 20/1/2003مالقرا  منفت تا ن  صدو ه 

 .ميقدنم طلب فس  حكم محكمسن لإلعيراض على الحكم  2/5/2003

 ونطالبك ميحصسل المبلغ الوا د الوا د مقرا  اليحكسم .

  وما  ى مدة تقدنم –واايب الئحة اإلجراءنجب علسك إتباع  ليحصسل   ا المبلغ  *** فما  و اإلجراء القانونى ال ى

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ه لللم  حيلللال  ملللهظد مخلللد   ب حلللد ظإل جلللا    ملللل  خادلللد امللل  ظدكللل طل ظد لسلللطزةيل بلللاد بم قلللل   1/1/2005  لللا    --3
أمللام ظدمحكمللل ظدمخ حللل حسلل  ظألحللهل ه للم   ديملل  دلمحاكمللل بالئحللل لسلل جهظب  مللن   لل  ظدةيابللل ظدعامللل ه املل    ه ي لل  

حكم  ظدمحكمل  لدظةل ظدمل  م محملد قلل  ظد  ملل ه   ةاق قل  لق  ظف  4/10/2005ل  ام ددش محكمل  دظيل ال  هب ا    
أالف كيك   لدفع  ( قك  10000هب  ظمل ماديل  د دا )من  ا    ظدحكم  قامزنظدمسةد  لدي  بالئحل ظإل  ام هحبس  دمد  
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مع ظدعلم بان ظدمحكمل د ج  قل  لحلدظ    هكزل  إل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل  خاددف ام ك زق  – ة دظ حةدهق ظدمحكمل
 أحكام باد  ظمل ف ط ف  مت  د ه ظد  م.

 **ما هو اإلجراءات الىى يمحن أن تقوم بها وأمام من يتم تقديمها وأكتب الئحة إحدى اإلجرائين .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 درجات( 5السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )

 د جل(2)ل ك  ظألسبا  ظدمهجبل دإلخالق ف  ده  ظدسكن هظدع ا ظ  ظد جا  ل.
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 د جل(2)     ظدخحهمل مةع د  .م   ز م   دز   يمل ظددقهش هم    ع    ظددقهش م امل هم    ع
......................................................................................................... 

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 ( د جل1ل ك  مد  ظإلق  ظم قل  ظألحكام ظدجلظئيل ظد يا يل هدمن ي دم .)
..................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

إذا  أت محكمررة البدانررة أ  الواقعررة امررا  ررو مبررسن مالئحررة اإلتهررام وقبررل تحقسقهررا فررى الجلسررة تعررد جنحررة تحكررم معرردم  -1

 اإلنيصاص وتحسلها إلى محكمة الصلح             (

 

           (     رط ليجدند الدعوى معد شطبها تقدنم طلب نالل سيو  نوما من تا ن  الشطب لرئست المحكمةنشي -2

 

ال نجوز للمحكمة مجمسع اةحوال إذا لم ندعى أمامهرا مراليزونر مرالطر  القانونسرة أ  تحكرم مررد أى سرند أو مطالنر               -3

) 

 

 عليا خالل ستين يوم من صدور القرار )        (   يجوز الطعن بقرارات محكمة العدل ال -4

إذا تررم الطعررن مرراليزونر أمررام المحكمررة تررأمر مرراليحفس علررى السررند وإحاليرر  للنسامررة العامررة لليحقسررق وتقررر  وقررف السررسر  -5

 مالدعوى المدنسة لحسن إنيهاء النسامة العامة من اليحقسق             (
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 التوفيق والنجاحمع تمنيات مجلس النقابة لكم ب

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 23/1/2010لجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة ا إمتحان
 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف

 (درجات 10بإيجاز )السؤال األول : أجب عن المطلوب 
 

ألرت لهرم عرن طرنرق أ ض تقع مدنر الربلح  نملكو  مقطعةذاارا أن  وإنوان   18/7/2009ميا ن  حضر إلسك محمد  -1

دعوى  فع ند لدى محكمة صلح دنر البلح مخيصم شرقسق  أحمرد مصرفي   امقشخص ندعى نالد أوأ   المسراث عن والد م

 5/12/2008وميرا ن  اة ض من موث  قبل وفات  وأمرزعقرد مسرع نفسرد ذلرك على اة ض م دعاء أن  إشيرى  السد واضع

ولرم نريم تقردنم  العقرد الر ى ترم تقدنمر ض موضروع الردعوى منراء علرى عرن اة  السردحكما نقضرى  فرع المحكمة أصد ت 

ع ال ى ترم عقد البسصد  حكم جزائى ميزونر  20/5/2009وميا ن  إسيئناف من شقسق  أحمد أن اك وأصبح الحكم نهائى 

 . وأصبح الحكم نهائى الحكم مناء علس 

 . ل  شخصسا للحفاظ على حق  ماة ضمحمد م تخاذ المقيضى القانونى ونطالبك 

ما هو اإلجراء القانونى واجب اإلتباع وشروطه وما هى المحكمة المختصة وإكتدب الةحدة اإلجدراء ومدا هدى مددة *** 

 .تقديمه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 درجات( 5السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )

 د جل(2.)عم , همد    ادم دقهش لحابل ظد كم م دظ  ظد عهيم ظدمس حق دلعام  ظدم هف  ج ظق لحابل قم 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 
 ملللللللللللا ظدكللللللللللل هط ظدهظجللللللللللل   هظف دلللللللللللا فللللللللللل  مللللللللللل ك ظ     للللللللللليش ظدمةلللللللللللالل ظدحلللللللللللاد   قلللللللللللن هكزللللللللللل  ظدةيابلللللللللللل ظدمخللللللللللل ص

 .........................................................................................................د جل(3)
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
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مللهظد مخللد   هحكللم  للتالث سللةهظ   طللل  ك ادللل بعللد ظإلدظةللل دمللدظن أدزللن مللن محكمللل  دظيللل اللل     مللل حيللال الئحللل أك لل  
 د جا (3).
 

 د جل(2ل ك  أسبا  ظدطعن ب  ظ  ظد حكيم. )
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /  

 

ال نجوز للمحكمة من تلقاء نفسها فيح ماب المرافعة إال مناء على طلب أحد الخصروم مطلرب نقردم لهرا حسرب اةصرول  -1

 (              اب جدنة وضرو نة للفصل مالدعوى    وةسب

 تعيبر الخصومة منعقدة من تا ن  إنداع الئحة الدعوى قلم المحكمة حسب اةصول            (         - -2

 ترك الدعوى ترك مبرء نمنع من إقامة دعوى جدندة            ( -3

 

 (         ننقطع السسر مالدعوى موفاة محامى أحد الخصمسن   4

  (   من تا ن  الشطب إلى نفت المحكمة اليى قر ت الشطب شهر قدم طلب نالل ت نشيرط ليجدند الدعوى معد شطبها 5

 

 مع تمنيات مجلس النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 اءة للمحامين المتدربين إمتحان إستثنائى للجدارة والكف
13/2/2010 

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 درجات لكخ فقرة( 5درجة  ) 10السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

محملهد مه للهف دللدش كل طل اللل     مللل لي للاع أ ش  حضلل  لديلل  محملد  ظكلل ظ دلل  أن كلل ي   2/10/2008  لا    -1
هأةلل   للم  ه ي لل  حسلل  ظألحللهل هدللم زلل م   ديملل  دلمحاكمللل ح لل   ا  خلل   1/3/2008 ليللغ بكللخص أخلل  مللن  للا    

  هيطاد ل   ل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل إلخالق س ز  ك ي   بادك ادل دحزن ظدمحاكمل. 
ب الةحددة الطلددب محددددا طلباتددك فيدده والمحكمددة المختصددة بنظددر مددا هددى المحكمددة المختصددة بنظددر الطلددب وأكتدد*** 

 .اإلستئناف

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ظك   د  أن هظدددا محمد خلز  محمهد لة  ل  لدل   حملل ت  علاد    ل  سلبع  5/3/2009ي  سةاق   ا    لد  حض  -2
( 25000هظدللددا دلل  هأخهظة للا أحمللد همحمللهد هخادللد ف للط ه لل   مز ظتللا ز متلل  ب طعللل أ م مسللاح  ا )سللةهظ  هظن ه تللل 

خمسل هقك هن دهةم   ع بك ق مدزةل ال  هأة ا بعد هفا  هظدلددا طاد ل  لخهظة لا بححل  ا بلاأل م ظدمه هتلل قلن هظدلددا 
 لال أة م  فضهظ  د   دهن هج  حق أه م     اةهة  .   

 ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل دلححهل قل  حح  ا باأل م . طادبل مة  ل خا 
**فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه وأمام أى مححمة وما هى طلباترك فرى هرىا اإلجرراء وأكترب الئحرة 

 هىا اإلجراء. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 10جب عن األسئلة التالية بإيجاز )السؤال الثانى : أ
 د جل(2)ما ظد  ق  زن لخ حاص محكمل ظدعدل ظدعليا همحكمل ظدة م -1

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 د جل(2)ما ك هط لقاد  ظدةء  ف  ظألم  ظدحاد  ف  طل  ظدك ادل هدمن ي دم.-2
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

$( قكل هن أدل  دهال  أم  كل  20000حض  لدي  سعزد محمد خلز   ظكل ظ أةل  دظئلن دهظئل  أ له خادلد بم للغ ه لد ه ) -3
 م هيطادب  بك ابل سةد مدزهةيل دح ظ ح ه   . 31/12/2009فع د ظ ظدم لغ   ا    كدزن كخح  ه  ع د ظدمدزن  د

 د جل(2أك   سةد  ح ظ ب  ح هق سعزد .)
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

ىحر مدى قابلية إستئنافهما أمام المححمة ما ه -4 و الفرى بين طلب اإلددال وطلب التددخ فى الدعاوى المدنية , وا 
 درجة(2المدتصة .)

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 د جل(2ل ك  ك هط ححل ظإلق  ظف ظدحاد  من ظدم  م ف  ظد ضايا ظدجلظئيل .)-5

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

 ق الغانة من اإلجراء           (ال نيرتب البطال  على عدم اإلليزام ممواعسد وإجراءات اليبلسغ وشروط  إذا تحق -1

 

 نجوز للمسيأنف ضده معد الجلسة االولى لنظر اإلسيئناف أ  نرفع إسيئناف مقامل ماإلجراءات المعيادة            (    -2

 

إذا اانت الجرائم ميالزمة معضها من نوع الجنانة والبعض اةنر من نوع الجنحة نحسل النائب العام الدعوى مرميها  -3

 ى المحكمة المخيصة منظر الجرنمة اةنف            (إل

 

تكو  لاحكام الصاد ة من المحاام المدنسة قوة اةمر المقضى مر  أمرام المحراام الجزائسرة فسمرا نيعلرق موقروع الجرنمرة -4

 ونسبيها إلى فاعلها            (

 

        النزول عن الحكم نسييبع النزول عن الحق الثامت م             ( -5
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 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة محامى فلسطين

 إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين 
1/4/2010 

 عة ونصفاإلسم / ............................................................................... الزمن / سا
 درجة   10السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

ملن سلكان الل  ظد  لا   –محمهد , ق د ظد ؤهف , حملدش , مح هءلل ,ةل  لل , أ ةلاق ظدم حلهم / حلادق محملد حسلن 
( ملن 14( سلبعل هأ بعلهن دهةلم ملن ضلمن أ م ظد سليمل   لم )47000يملكهن ه  ح فهن ب طعل أ م مساح  ا )

قن مز ظتا قن مه ت م ظدم حهم / حادق محمد حسن  م( من أ ظض   ز  حاةهن , هظد   أد  لدز 578ظد طعل   م )
. 
( م ل  م بللع لدل  أحمللد محملد قللهم , همحمللد 887بللاع محملهد هق للد ظدلؤهف مللا مسللاح   ) 13/8/1994  لا    -

 ( خمسهن أد  دزةا  أ دة .50000محمهد بمهج  ق د ل  اق قل   يع  تمن لجماد   د ه )
( م ل  م بلع 887باع ك  من / ق د ظدل ؤهف , هحملدش , همح هءلل , هةل  لل ملا مسلاح   ) 13/8/1995ا      -

( سلبعهن 70000لد  حملدش قيسل  حسلزن هحملد قيسل  حسلزن بمهجل  ق لد ل  لاق قلل   يلع  لتمن لجملاد   لد ه )
 أد  دزةا  أ دة  .

كللال مللن ( م لل  م بللع لدلل  887   )مللا مسللاح بللاع أحمللد محمللد قللهم , همحمللد محمللهد 20/11/1999**  للا    
( تملاةهن أدل  دزةلا  80000حسن هحسزن هحسة  محمد حسان بمهج  ق د ل  اق قلل   يلع  لتمن لجملاد   لد ه )/

 ظأل م مة   ا    ظدك ظق . هظأ دة  ه سلم
( م   م بع لد  كلال ملن / حسلن هحسلزن 887باع حمدش هحمد قيس  حسزن ما مساح   ) 2/5/2000**  ا    
 هظأدل  دزةلا  أ دةل  ه سللم  سلعهن ( 90000محمد حسان بمهج  ق د ل  اق قل   يلع  لتمن لجملاد   لد ه ) هحسة 

 ظأل م مة   ا    ظدك ظق .
حضلل  لديلل  كللال مللن حسللن هحسللن هحسللة  محمللد حسللان هطل للهظ مةلل   سللجز  ظأل م  2/5/2010+++   للا    

  ددش دظئ    سجز  ظأل ظض  ب ل  )ظدطا ه( ظدمك  ظه 
  امحددا طلباتك فيه الدعوى مبينا المحكمة المختصة وأركان الدعوى التى تستوجب الحكم بالتسجيلالةحة  أكتب*** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 10السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )
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 د جل(3) ه فع ظدزد هةلع ظدزدد باإلك  ظ  هش هضع ظدزادقما ظد  ق  زن -1
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 
 د جل(3)ظدم حهد  دقهش ظإلج ظقظ  ظدمخ ح   هما ك ط ل ام  اما -2

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
أتةاق سز  محمد قل  د ظج   ف  ظدط  ق ظدعام  ع م د  كخحان زدقيان سام  هخلز  بادض   ظدم    بادمهظسلز   -3

ةل  بحلهل  هظدجةال   هبسكزن هحاهل ظددفاع قن ة س  هدكن دم ز مكن من ظد  ظ  مة ما دكة  لس هد  قل  ظدسكزن ظد ل  كا
 . خلز  ها س ا ب ل  خلز  فس ط   يال 

 د جل(2.) ما ده ظد كزز  ظد اةهة  د  ه ظدج  مل هما ده دفاق  قن محمد ف  د ه ظدحادل من ةاحيل  اةهةيل-
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
ه تلل ظدم لهف    قل  من     ل  ظدمسلئهديل بلاد عهيم ظدم   ل  قلل  حلادث طل ق هكلم م لدظ  ظد علهيم ظدل ش يسل ح  -4

 د جل(2بحادث ط ق. )
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

           (تسيأنف القرا ات الصاد ة عن قاضى تنفس  محكمة الصلح لمحكمة اإلسيئناف  -1

 

           (     المطعو  فس  لحسن البت فى الطعن نيرتب على تقدنم الطعن م عادة المحاامة وقف تنفس  الحكم -2

 

ى مرن تقرر ت لمصرلحي  مرن أنرة طرنقرة أنررى مرن طرر  فرالقرننة القضائسة  ى اليى نرنص علسهرا القرانو  و رى تع -3

            ( اإلثبات 

 

            ( نوام  تنعقد محكمة النقض مرئاسة  ئست المحكمة العلسا وثالثة قضاة وعند غساب الرئست نرأسها أقدم-4

 

            (        نصد  الحكم الجزائى فى جلسة علنسة إال إذا اانت الدعوى نظرت فى جلسة سرنة -5

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين

 ة للمحامين المتدربين إمتحان الجدارة والكفاء
1/10/2011 

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 درجة   10السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

دزلل  ظدلل لح كللا ع ظدمحطللل محمللد ق للد ظدخللادق ق للد ظدح لليظ ق للد ظدلل حمن مللن سللكان  5/5/2007حضلل  لديلل    للا    
يعم  م اهل  ةاق هدخل  ظدك  ش أد  دزةا  أ دة      با ه  ل  خمسلل  هظدبادغ من ظدعم  خمسهن قاما ه ك  د  ب ة 

سللطح ظد ةايللل أيللام مللن  للا    حضلله ه هفلل  مةط للل ظد لل    كللان ي للهم باإلكلل ظف قللل   ةللاق قمللا   سللكةيل هأتةللاق حلل  
أت اق  جهع ظدكلاحةل ظد ل  كاةل    لهم  لحضلا  ظدبلاطهن ظدجلادل  يلاد  ظدسلائق سلعزد سلعدهن سلعد ت ,  لد ظدخامت ه 

دظس  قل   دم محمد ف م كس ه هة   دمس ك   ك دظق ظال ح  د ل   ظدعال  ه  زن بل ن ظدكلاحةل مؤمةلل دلدش كل كل 
م , مع ظدعلم ب ن محمد ملؤمن قلل  قمادل  1/4/2007ظدمل لم دل  مزن ظد عاهة    هديحل   مزن كام   ة      ا    
 ددش ك كل   س  دل  مزن قن لحابا  ظدعم  أتةاق ظدعم  .

 ما د  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل ظد   يمكن أن   بع ا دلمحافءل قل  ح هق محمد---
ل %, فما ةهع ظددقهش ظد ل  سل  يم ا هملا دل  ظدمحكمل30لف  م أن محمد  خل  ددي  ةسبل قجل هءي   دظئم ---

 ظدمخ حل , هأك   الئحل ظددقهش م زةا ظدم لغ ظدمس حق دمحمد .  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 10السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )
  بل ن أخيل  معلزن مسلجهن دلدش سلجن ه كل  دل 1/1/2011حضل  دل  خادلد سلعزد ظدحلعازد  ملن سلكان الل    لا    -1

اللل  ظدم كلللش    مللل محاهدللل ظد  لل  ه  لل  زللهمزن حكملل  قليلل  ظدمحكمللل ظدمخ حللل بادسللجن دمللد  أ بعللل أقللهظم مللع ظدة للا  
 كيك  ه  ا  ف  لخالق س زل  بادك ادل. 5000هب  ظمل ماديل  د دا 

 د جل(3) د ظ ظإلج ظق هطلبا  ف   زجهل  د  هما د  ظإلج ظقظ  ظد   من ظدممكن فعل ا هأك   الئحل 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 د جل(3ل ك  ظدحاال  ظدمس تةا  من ظإلتبا  بادك ابل هظد   زجهل لتبا  ا بك اد  ظدك هد لس تةاقظ )-2
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

حضلل  لديلل  مخلللص ةعمللان ه كلل  دلل  ب ةلل  ز الل  بكلل ظق  طعللل أ م مسللجلل بادطللا ه هدكللن ديسلل  مسللجلل   لسللم  -3
ل  لاق قلل   يلع أ م ظدبائع ظد ش سي هم   يع     دكخص أخ  كان  د باق ا بع د سا ق دبائع  هطل  مة   ةءليم ق لد 

 , هأحض  د  ظدبائع . 
 د جل(2ما ظ  طل  من ظدبائع لحضا ه هأك   حي ل ق د إل  اق قل   يع أ م .)-

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

ظدحاال  ظد   زجهل فز ا لقاد  ظدمحاكمل ف  ظألحكام ظدجلظئيل ظد   لك س   ظدد جل ظدبا ل ف  ظدجةايلا  هظدجلةح  ل ك  -4
 د جل(2هدمن ي دم )

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

تنعقد المحكمة العلسا محضو  أغلبسة ثلثى عدد أعضائها على اةقل مناء على طلب  ئسسها أو إحدى دوائر ا فى حرال  -1

 تفسسر مادة قانونسة           (

 

طالبة محامسر  مررد اةو ا  والمسريندات والحقرو  الميرتبرة علرى عقرد الواالرة ممضرى نمرت نسقط حق الموال فى م -2

 سنوات من تا ن  إنيهاء واالي  , وتنقطع   ه المدة مالمطالبة مها مكياب موصى علس             (   

 

احدة مدتها نمسة وأ معو  مناء على قرا  اللجنة الطبسة نسيحق العامل إجازة مرضسة مدفوعة اةجر نالل السنة الو -3

 (نوم            (180نوما , ومنصف اةجر لمدة نمت وأ معو  نوما أنرى محسث ال نزند مجموعهما عن  

 

ساعة على اةقل من موعد عقد  48نحق عقد اإلجيماعات العامة على أ  نوج  إشعا  ايامى لوزنر الدانلسة م لك قبل -4

 اإلجيماع            (

 

حسات نقسب المحامسن تكلسف أى محامى مخدمة مهنسة مجانسة نقردمها للنقامرة مررة ارل سرنة ومنهرا الردفاع عرن من صال -5

 شخص ثبت للنقسب فقره وعدم إسيطاعي  دفع أى أتعاب للمحامى            (       

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المحامين الفلسطينيين نقابة

 إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين 
1/10/2012 

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز  

( 500كللل ظق  طعلللل أ م ملللن كلللخص زلللدق  خادلللد   للللغ مسلللاح  ا )حضللل  لديللل  محملللد  ظكللل ظ دللل  أةللل  ز اللل  ب-1
( تالتمائلل  300(  لتمن ظدم ل  )2( ملن ظد طعلل )1خمسمائل م ل  م بلع ملن أ ظضل  الل  ظدل  لهن ملن أ م ظد سليمل )

دزةا  أ دة  هم ام قلز ا م ة  قبا   قلن فليال قلل  مسلاحل ملائ   م ل  م بلع هحلدهد ظأل م ملن ظدكل ق كلا ع قلام 
أ م جمللال همللن ظدكللمال كللا ع بعلل م قكلل   أم للا  همللن ظدجةلله  مةلللل سللائد ه للد أدلل  ظأل م دلبللائع هملن ظد لل   

هظد   أد  ألخز  من ظدماد  ظدمسلج   لدظئ    2/5/1990خادد من كخص زدق  محمهد بمهج  ق د مح     ا    
 م.23/1/1985 سجز  ظأل ظض  ه دق  / ق د ظدعءيم بمهج  ق د مح     ا    

 د  ةءيم ق د ك ظق يضمن ح ه   ف  ظأل م ظدم  ق قل  ك ظئ ا.هطل  مة  محم
 د جا ( 5مطله  ك ابل ق د يضمن ح هق ظدط فزن .) 

..................................................................................................................
.......................................................................... 

حضلللل  لديلللل  سللللعدهن زلللل ك  دلللل  أن كللللخص زللللدق  دط لللل  أ للللام دقللللهش دللللدش محكمللللل حلللللح خللللاةزهةت  حملللل    للللم -2
مخ حما فز ا كخص أخ  زدق  مخلص  لدقاق أة  يمل  ه  ح ف ب  م   ع بمدزةلل خلاةزهةت يطادل   555/2012

   ا   فع زد مخلص قن ظأل م مهضهع ظددقهش .
د  سعدهن أن د  ح هق قل  د ه ظأل م هأن أش حكم  د يحد  ف  دل ه ظدلدقهش  لد زلؤت  قلل  ح ه ل  فل   ه  ك 

 ظال م هيطادب   ل خا  ظدم  ض  ظد اةهة  دلح اظ قل  ح ه   .
أك للل  الئحلللل ظإلجللل ظق ظدهظجللل  ل باقللل  م زةلللا ظدمحكملللل ظدمخ حلللل همهضلللهع ظإلجللل ظق هملللدش  ا ليلللل ظدطعلللن فللل  ظد للل ظ  

 د جا ( 5)ظدحاد  في  .
.............................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 درجات( 10انى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )السؤال الث
 د جل(3) ما د  ظألقمال ظدمحءه  قل  ظدمحام  ظد يام   ا طب ا د اةهن  ةءيم م ةل ظدمحاما  -1
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-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

حض  لدي  خلز  يطادب    ححز  دزن د  قل  كخص زدق  سلمز  ظد لاطن فل  الل  ظد ملال بمهجل  كم يادلل بم للغ -2
 ف دهال  أم  ك  هيطل  مطاد     ضائيا د فض  ظددفع قد  م ظ .( خمسل أال5000ه د ه )

أك   الئحل ظإلج ظق ظد ش سل  هم بل  م زةلا ظدج لل ظدم لدم د لا هطلبا ل  هملد  ظإلق ل ظم قلل  دل ظ ظدطلل  ملن   ل  ظدملدزن  
 د جل(2)

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
(قلام هدلم يححل  قلل  ح ه ل  15قدد ظدح هق ظد   يس ح  ا ظدعام  ظدم حهل من ظدعم  فحال  عسل يا هملد  قملل  )-3

 د جل(. 3مطل ا خالل ف    ظدعم  ظدم كه   )
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

قل  من     ل  ظدمسلئهديل بلاد عهيم ظدم   ل  قلل  حلادث طل ق هكلم م لدظ  ظد علهيم ظدل ش يسل ح   ه تلل ظدم لهف   -4
 د جل(2. )بحادث ط ق 

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

لقانو  ع  ا لمن نرتكب أى فعل أو ترك نكو  جرما إال إذا و د نص صرنح مأ  معرفة القرانو  مرن ال نعيبر جهل ا -1

 قبل المجرم تعد عنصرا من عناصر الجرم           (

 

ال من إشيرك فى مشاجرة فى محل عام على وج  غسر مشروع نعيبر إ تكب مخالفة ونعاقب مالحبت لمردة شرهر أو  -2

 ئيى شسكل           (   مغرامة مالسة قد  ا ما

 

نقدم طلب إعادة النظر فى اافة أنواع الجررائم اليرى إايسربت الد جرة الباترة إلرى وزنرر العردل نرالل سرنة إعيبرا ا مرن  -3

 السوم ال ى علم فس  مالسبب الموجب ليقدنم              (

 

و ا إلرى  ئرست الدولرة وال نجروز تنفسر  ميى صا  حكم االعدام نهائسرا وجرب علرى النائرب العرام  فرع أو ا  الردعوى فر-4

 الحكم إال معد مصادقة  ئست الدولة            (
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نيرتب على وفاة المحكوم علس  غسامسا قبل إنقضاء مدة اإلعيراض أو قبل الفصل فس  سرقوط الحكرم وإنقضراء الردعوى  -5

 الجزائسة            (       

   

 النجاحمع تمنيات مجلس النقابة لكم بالتوفيق و

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين

 لجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين اإمتحان 

3/10/2012 
 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف

 درجة   5وب بإيجاز السؤال األول : أجب عن المطل

محمد  ظك ظ د  ب ة  يمل  مةللل ي لع بمةط لل خلاةزهةت هسلاف  مةل  خملت سلةهظ  دلسلعهديل دلعمل  هقةلد حض  لدي  
قهد لل    اجلل  بلل ن خلزلل  يسللكن بللادمةلل دهن قلملل  همهظف  لل  مةلل  أ بللع سللةهظ  هطادبلل    سللليم  ظدمةلللل لال أةلل   فللم 

 هظ ق دش قل  محمد .
 ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل إلس الم مةلد هيطاد ل  محمد  ل خا  

 أ كان ظددقهش س  يم ا هما د  ظدمحكمل ظدمخ حل , هأك   الئحل ظددقهش م زةا  ما د  ظددقهش ظد  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5السؤال الثانى : أجب عن األسئلة التالية بإيجاز )
ه كل  دل  بل ن أخيل  معلزن مسلجهن دلدش سلجن  1/1/2011حضل  دل  خادلد سلعزد ظدحلعازد  ملن سلكان الل    لا    -1

اللل  ظدم كلللش    مللل محاهدللل ظد  لل  ه  لل  زللهمزن حكملل  قليلل  ظدمحكمللل ظدمخ حللل بادسللجن دمللد  أ بعللل أقللهظم مللع ظدة للا  
 كيك  ه  ا  ف  لخالق س زل  بادك ادل. 5000هب  ظمل ماديل  د دا 

 د جل(3زجهل  د  هما د  ظإلج ظقظ  ظد   من ظدممكن فعل ا هأك   الئحل د ظ ظإلج ظق هطلبا   ) ف  
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-------------------------- 
 د جل(3ال  ظدمس تةا  من ظإلتبا  بادك ابل هظد   زجهل لتبا  ا بك اد  ظدك هد لس تةاقظ )ل ك  ظدحا-2

---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
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لل بادطللا ه هدكللن ديسلل  مسللجلل   لسللم حضلل  لديلل  مخلللص ةعمللان ه كلل  دلل  ب ةلل  ز الل  بكلل ظق  طعللل أ م مسللج -3
ظدبائع ظد ش سي هم   يع     دكخص أخ  كان  د باق ا بع د سا ق دبائع  هطل  مة   ةءليم ق لد ل  لاق قلل   يلع أ م 

 , هأحض  د  ظدبائع . 
 د جل(2ما ظ  طل  من ظدبائع لحضا ه هأك   حي ل ق د إل  اق قل   يع أ م .)-

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

ل ك  ظدحاال  ظد   زجهل فز ا لقاد  ظدمحاكمل ف  ظألحكام ظدجلظئيل ظد   لك س   ظدد جل ظدبا ل ف  ظدجةايلا  هظدجلةح  -4
 د جل(2هدمن ي دم )

---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /

 

دد أعضائها على اةقل مناء على طلب  ئسسها أو إحدى دوائر ا فى حرال تنعقد المحكمة العلسا محضو  أغلبسة ثلثى ع -1

 تفسسر مادة قانونسة           (

 

نسقط حق الموال فى مطالبة محامسر  مررد اةو ا  والمسريندات والحقرو  الميرتبرة علرى عقرد الواالرة ممضرى نمرت  -2

 ا مكياب موصى علس             (   سنوات من تا ن  إنيهاء واالي  , وتنقطع   ه المدة مالمطالبة مه

 

مناء على قرا  اللجنة الطبسة نسيحق العامل إجازة مرضسة مدفوعة اةجر نالل السنة الواحدة مدتها نمسة وأ معو   -3

 (نوم            (180نوما , ومنصف اةجر لمدة نمت وأ معو  نوما أنرى محسث ال نزند مجموعهما عن  

 

ساعة على اةقل من موعد عقد  48العامة على أ  نوج  إشعا  ايامى لوزنر الدانلسة م لك قبل  نحق عقد اإلجيماعات-4

 اإلجيماع            (

 

من صالحسات نقسب المحامسن تكلسف أى محامى مخدمة مهنسة مجانسة نقردمها للنقامرة مررة ارل سرنة ومنهرا الردفاع عرن  -5

 عاب للمحامى            (       شخص ثبت للنقسب فقره وعدم إسيطاعي  دفع أى أت

   

 مع تمنيات مجلس إدارة النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 نقابة المحامين الفلسطينيين

 إمتحان إستثنائى للجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين 
3/11/2012 

 ............................................ الزمن / ساعة ونصفاإلسم / ...................................
 السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز  

   ملل ظدسل  ل  5/5/2012 ظك ظ د  أن ك ي   محمد مه هف مةل   لا     5/10/2012حض  لدي  سعزد   ا    -1
دمحكمل ظدمخ حل ه  ال  بلاإلف ظ  قةل  ملن ظدسلجن باإلك  ظ  )جةحل( ه    أس هع  م   ديم الئحل ل  ام بح   أمام ظ

 دحزن  عززن جلسل دلمحاكمل كهة  از  مع  ف باد  مل  .
 د جا ( 5ما ده ظإلج ظق ظدهظج  ظإل باع هدمن ي دم هأك   الئحل ظإلج ظق  ) 

..................................................................................................................
.......................................................................... 

ملن دجةلل  حكليم 1/9/2012ز ك  د  حح  قل  حكم  حكيم   لا     15/9/2012حض  لدي  محمهد   ا    -2
( قكل   أدل  هملائ   دزةلا  أ دةل  10200م  ق قلز ا  زة  هبزن خادد همهضهع ظدحكم لدلظم خادد  لدفع م للغ ه لد ه )

 ه  ا    ححز  ظدم لغ ظدمحكهم ب  .
ملدش  ا ليلل ظدطعلن فل  ملد    ديمل  أك   الئحل ظإلج ظق ظدهظج  ل باق  م زةا ظدمحكمل ظدمخ حلل همهضلهع ظإلجل ظق ه 

 د جا ( 5ظد  ظ  ظدحاد  في  .)
.............................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 السؤال الثانى : أجب عن األسئلة األتية 
 د جل(3)يمها ومتى تبدأ مدة تقديمه إىحر طرى الطعن باالححام المدنية ومدة تقد

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 
 د جل(2م    ة ض  ظددقهش ظدجلظئيل بحق ظدم  م هدمن ي دم طل  ظإلف ظ  بادك ادل )-2
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---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 د جل(. 3ل ك  ظإلخ حاص ظدةهق  دمحكم   ظدحلح هظد دظيل )-3

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 د جل(2ما ظد  ق  زن ظإلس ئةاف ظدم ا   هظإلس ئةاف ظد  ق  همد    ديم ما. ) -4
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 درجات( 5أمام الخاطئة: ))×( ام اإلجابة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )      ( أم ظدسؤظل ظدتادث /

 

 ال نيرتب البطال  على عدم اإلليزام ممواعسد وإجراءات اليبلسغ وشروط  إذا تحقق الغانة من اإلجراء           ( -1

 

 تسيأنف القرا ات الصاد ة عن قاضى تنفس  محكمة الصلح لمحكمة اإلسيئناف           (  -2

 عن الحكم نسييبع النزول عن الحق الثامت م             (        النزول -3

 تعيبر الخصومة منعقدة من تا ن  إنداع الئحة الدعوى قلم المحكمة حسب اةصول            (         - -4

ء الردعوى نيرتب على وفاة المحكوم علس  غسامسا قبل إنقضاء مدة اإلعيراض أو قبل الفصل فس  سرقوط الحكرم وإنقضرا -5

 الجزائسة            (       

   

 مع تمنيات مجلس النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة المحامين الفلسطينيين

 لجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين إستثنائى لإمتحان 
7/12/2013 

 .................................................... الزمن / ساعة ونصفاإلسم / ...........................
 السؤال األول : أجب عن المطلوب بإيجاز 

 

ميهمة السرقة  جنحة(  1/8/2013ذاارا لك مأ  شقسق  محمود ال ى نسكن  فح موقوف من  تا ن  حضر إلسك محمد  -1

 عن أنس  .وتم تمدند توقسف  حسب اةصول ونطالبك ماإلفراج 

 درجات( 4) . ما هو اإلجراء القانونى واجب اإلتباع وما هى المحكمة المختصة وإكتب الةحة اإلجراء*** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( خمسللهن أدلل  دزةللا  أ دةلل  بمهجلل  كم يادللل مسلل ح ل 50000حضلل  لدلل  خادللد  ظكلل ظ ب ةلل  دظئللن دهظئلل  بم لللغ ه للد ه )-2

 هطاد  ظدمدزن باددفع قد  م ظ  ه فم. 1/1/2009ظددفع   ا    
 درجات( 3ب اإلتباج وأكتب الئحة اإلجراء .)واجما هو اإلجراء ال

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 3     للللللللليش ظدمةللللللللالل ظدحللللللللاد   قللللللللن هكزلللللللل  ظدةيابللللللللل ظدمخللللللللل ص )مللللللللا ظدكلللللللل هط ظدهظجلللللللل   هظف دللللللللا فلللللللل  ملللللللل ك ظ-3
 د جل(.........................................................................................................

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

هأتةللاق قمللل  بادكلل كل  1/1/2005حضلل  لدلل  سللعزد  ظكلل ظ ب ةلل  كللان يعملل  دللدش كلل كل ظدكلل كاق كعاملل  ةءافللل مةلل  -4
%( هأن ظدكلل كل ازلل  مؤمةللل قللل  قماد للا هطادلل  ظدكلل كل  للدفع 30جللل دظئللم م للدظ ه ) علل م إلحللابل قملل  ةلل   قة للا ق



    دورة " سبل اجتياز امتحان المزاولة للمحامي النظامي"
 نماذج امتحانات سابقة " تجميع مركز حماية لحقوق االنسان                           

51 

ظد عللهيم ظدمسلل حق دلل  ه فضلل  ظدكلل كل فز الل   ل امللل دقللهش ضللد ظدكلل كل دلمطادبللل بللاد عهيم قللن ظإلحللابل هبح ه لل  
 ظدعماديل كهة  ال ز ا  باإلس م ظ  بادعم  .

حكمددة المختصددة وإكتددب الةحددة اإلجددراء مبينددا قيمددة التعددويض مددا هددو اإلجددراء القددانونى واجددب اإلتبدداع ومددا هددى الم

 درجات( 4) .ومستحقاته العمالية  

 د جل( 2ل ك  ك هط   هل ظددقهش ظدمدةيل ) -5
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 د جل(2) ما ك هط لقاد  ظدةء  ف  ظألم  ظدحاد  ف  طل  ظدك ادل هدمن ي دم. -6

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

حسلل   للاةهن ظد حكلليم ظد لسللطزة   ماهمللد    للديم   لل ظ  ظد حكلليمب دزقظدطعللن هظد حلل احللدد ظدمحكمللل ظد لل  ي للدم د للا طلبلل-7
 د جل(2).

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

 د جل(2)  ع    ظدخحهمل مةع د  . م   ز م   دز   يمل ظددقهش هم    ع    ظددقهش م امل هم   -8
......................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 د جل(2ا د  ط ق ظدطعن باألحكام ظد ضائيل ظدمدةيل )م-9

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
 درجات( 4أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /  

 

ال نجوز للمحكمة من تلقاء نفسها فيح ماب المرافعة إال مناء على طلب أحد الخصروم مطلرب نقردم لهرا حسرب اةصرول  -1

 (                وةسباب جدنة وضرو نة للفصل مالدعوى  

 تعيبر الخصومة منعقدة من تا ن  إنداع الئحة الدعوى قلم المحكمة حسب اةصول            (         - -2

 ترك الدعوى ترك مبرء نمنع من إقامة دعوى جدندة            ( -3

 

 ننقطع السسر مالدعوى موفاة محامى أحد الخصمسن           ( 4

 

 ابة لكم بالتوفيق والنجاحمع تمنيات مجلس النق
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة المحامين الفلسطينيين

 إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين 
 م1/4/2014

 اإلسم / ............................................................................... الزمن / ساعة ونصف
 : أجب عن المطلوب بإيجاز السؤال األول 

 

ميهمة السرقة  جنحة(  1/8/2013حضر إلسك محمد ذاارا لك مأ  شقسق  محمود ال ى نسكن  فح موقوف من  تا ن   -1

 وتم تمدند توقسف  حسب اةصول ونطالبك ماإلفراج عن أنس  .

 درجات( 4) .اإلجراء  ما هو اإلجراء القانونى واجب اإلتباع وما هى المحكمة المختصة وإكتب الةحة*** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .د  ب ة  هظضع ظدزد قل  أ م مملهكل  ظك ظ  ديا   يحض  لد-2

 درجات( 3وأكتب الئحة اإلجراء .)ما هو اإلجراء والجب اإلتباج 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 
مللللللللللا ظدكلللللللللل هط ظدهظجلللللللللل   هظف دللللللللللا فلللللللللل  ملللللللللل ك ظ     لللللللللليش ظدمةللللللللللالل ظدحللللللللللاد   قللللللللللن هكزلللللللللل  ظدةيابللللللللللل ظدمخلللللللللل ص -3
 د جل(.........................................................................................................3)

..................................................................................................................
................................................................................................................. 

هأتةللاق قمللل  بادكلل كل  1/1/2005عاملل  ةءافللل مةلل  حضلل  لدلل  سللعزد  ظكلل ظ ب ةلل  كللان يعملل  دللدش كلل كل ظدكلل كاق ك-4
%( هأن ظدكلل كل ازلل  مؤمةللل قللل  قماد للا هطادلل  ظدكلل كل  للدفع 30 علل م إلحللابل قملل  ةلل   قة للا قجللل دظئللم م للدظ ه )
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ظد عللهيم ظدمسلل حق دلل  ه فضلل  ظدكلل كل فز الل   ل امللل دقللهش ضللد ظدكلل كل دلمطادبللل بللاد عهيم قللن ظإلحللابل هبح ه لل  
  ا  باإلس م ظ  بادعم  .ظدعماديل كهة  ال ز

مددا هددو اإلجددراء القددانونى واجددب اإلتبدداع ومددا هددى المحكمددة المختصددة وإكتددب الةحددة اإلجددراء مبينددا قيمددة التعددويض 

 درجات( 4) .ومستحقاته العمالية  

 د جل( 2ل ك  ك هط   هل ظددقهش ظدمدةيل ) -5
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 د جل(2) ما ك هط لقاد  ظدةء  ف  ظألم  ظدحاد  ف  طل  ظدك ادل هدمن ي دم. -6

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

حسلل   للاةهن ظد حكلليم ظد لسللطزة   ماهمللد    للديم   لل ظ  ظد حكلليمب ظدطعللن هظد حللدزق احللدد ظدمحكمللل ظد لل  ي للدم د للا طلبلل-7
 د جل(2).

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

 د جل(2) م   ز م   دز   يمل ظددقهش هم    ع    ظددقهش م امل هم    ع    ظدخحهمل مةع د  . -8
......................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 د جل(2ما د  ط ق ظدطعن باألحكام ظد ضائيل ظدمدةيل )-9

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
 درجات( 4أمام الخاطئة: ))×( ضع عالمة )      ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ظدسؤظل ظدتادث /  

 

د الخصروم مطلرب نقردم لهرا حسرب اةصرول ال نجوز للمحكمة من تلقاء نفسها فيح ماب المرافعة إال مناء على طلب أح -1

 (              وةسباب جدنة وضرو نة للفصل مالدعوى    

 تعيبر الخصومة منعقدة من تا ن  إنداع الئحة الدعوى قلم المحكمة حسب اةصول            (         - -2

 ترك الدعوى ترك مبرء نمنع من إقامة دعوى جدندة            ( -3

 

 السسر مالدعوى موفاة محامى أحد الخصمسن           (ننقطع  4

 

 مع تمنيات مجلس النقابة لكم بالتوفيق والنجاح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة المحامين الفلسطينيين

 لجنة التدريب

 2014إمتحان الجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين لدورة شهر إبريل 

1/4/2014 

 ....................................................................... الزمن / ساعتاناإلسم / ........

================================================== 

 درجات  5السؤال األول : 

ة ( عشر10000أرض مساحتها ) –يملك سمير ومحمد وسعيد ومحمود ورانية وداليا ابناء المرحوم / أحمد خالد 

( والتى ألت إليهم عن طريق 10( من القطغة رقم )5ألف متر مربع من أراضى بيت حانون من أرض القسيمة رقم )

( 500الميراث عن والدهم والمسجلة بإسمه لدى داةرة تسجيل األراضى بغزة ومقام عليها منزل للعاةلة على مساحة )

زيع الناتج منها عليهم جميعا , وتقدر قيمة األرض خمسماةة متر ويسكنون به جميعا ويقومون بزراعة األرض وتو

( ثمانيماةة ألف دينار أردنى , وترغب كل رانية وداليا بإقامة بناء مستقل لكل واحدة منهن على األرض 800000)

 ولكن يرفض باقى إخوانهم ذلك بإعتبار أن المكان الذى تم إختياره للبناء على واجهة األرض وال يجوز لهن ذلك . 

 ت إليك كل من رانية  وداليا وترغبان باللجوء للمحكمة لرفع دعوى حسب األصول . حضر

ما هو نوع الدعوى المراد إقامتها والشروط الواجب توافرها إلقامتها وإكتب الةحة الدعوى مبينا المحكمة -1

 المختصة وطلباتك وما يمكن إرفاقه مع الالةحة.

..................................................................................................................................................

........................................ 

 درجات 5السؤال الثانى / 

لمنجرة الخاصة به حضر إليك ساةد محمد خليل ويسكن فى بنى سهيال وذكر لك بأنه كان يعمل لدى واةل جمال فى ا

باجرة شهرية قدرها  1/1/2014وحتى  2000بمنطقة القرارة كصنايعى على ماكينة قص األخشاب منذ بداية عام 

تم بتر يده من الماكينة   1/5/2013( شيكل وأنه كان يعمل بشكل منتظم ومستمر وأثناء العمل بتاريخ 1500)

لم يكن مؤمن على العمال ولم يكن مسجل عماله لدى  %( وان صاحب العمل40وتخلف لديه نسبة عجز قدرها )

مكتب العمل وتم تبليغ الشرطة بالحادث حسب االصول ومنذ تاريخ اإلصابة لم يحضر له صاحب العمل لإلطمئنان عليه 

ولم يدفع له أجره علما بأنه حصل على إجازات مرضية منذ تاريخ اإلصابة وحتى تاريخه ويطالبك بمطالبة صاحب 

جميع حقوقه عن اإلصابة , وعند مطالبة صاحب العمل بحقوق العامل دفع صاحب العمل بأن العامل ال يستحق العمل ب

تعويض بسبب أنه كان متعاطى للمخدرات أثناء عمله على الماكينة وهذا ثابت من تحقيقات الشرطة وفحص المصاب 

 وإقرار العامل نفسه . 

 يستحق العامل تعويض فى هذه الحالة مبيننا السبب . أكتب الةحة دعوى متضمنا طلباتك فيها , وهل

..................................................................................................................................................

........................................ 

 جات در 5السؤال الثالث / 

األجهزة األمنية لمدة تزيد عن خمسة وأربعون  إحدى حضر إليك سالم سليم وذكر لك بأن والده سمير مسجون لدى

 يوما بتهمة النصب و اإلحتيال وانه راجع النيابة العامة وأفادوه بأنه لم يتم عرضه عليهم ولم يقوموا بتمديد توقيفه.

 والده . ويطالبك بإتخاذ المقتضى القانونى لإلفراج عن

 ما هو االجراء القانونى واجب االتباع وأكتب الةحة اإلجراء مبينا المحكمة المختصة وطلباتك .
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..................................................................................................................................................

........................................ 

 درجات 3السؤال الرابع / 

حضر إليك كريم محمد وذكر لك بأن هناك شخص يدعى معاوية معالى أقام دعوى لدى محكمة بداية خانيونس 

( من القطعة 1مختصما بها شخص أخر اسمه إبراهيم عطية يطالبه بتنفيذ عقد بيع أرض مساحتها دونم من القسيمة )

ى خانيونس, ويذكر لك بأن األرض المراد تنفيذ عقدها مملوكة له وأن الحكم الذى سوف سيصدر يؤثر ( من اراض1)

 على حقوقه باألرض كونه مالكها والمتصرف الوحيد بها . 

 ويطالبك بإنخاذ اإلجراء القانوني للمحافظة على حقوقه .

 للطعن.أكتب الةحة اإلجراء مبينا طلباتك ومدى قابلية القرار الصادر فيه 

..................................................................................................................................................

........................................ 

 درجات 3السؤال الخامس / 

وى من قبل سالمة السالم لدى محكمة صلح غزة وتبلغ بها بتاريخ حضر إليك سامى يذكر لك بأنه مقام ضده دع

( ثمانية أالف دينار أردنى بموجب سند كتابى موقع 8000ونوعها حقوق للمطالبة بمبلغ مالى قدره ) 25/3/2014

ةية ويفيد بأنه قام بتسديد المبلغ المذكور بالةحة الدعوى ولديه مخالصة نها 20/5/2014منه ومحدد لنظرها جلسة 

 من قبل المدعى تفيد ذلك .

 ويطالبك بإتخاذ اإلجراء القانونى لعدم الحكم عليه بأى مبلغ .

 أكتب الةحة اإلجراء مبينا طلباتك وما هى مدة تقديم اإلجراء ومدى إمكانية تقديمه بعد المدة .

..................................................................................................................................................

........................................ 

 درجات 4السؤال السادس/ 

حضر إليك سليمان السالم وذكر لك بأنه سبق وأن صدر حكم من محكمة بداية غزة يقضى بإلزامه بدفع مبلغ وقدره 

مريكى للمدعى / رأفت الطالع وأنه قام بإستئناف الحكم لدى محكمة اإلستئناف ( خمسون ألف دوالر أ50000)

إلدعاةه الوفاء فقررت رفض اإلستئناف ثم تقدم بطعن لدى محكمة النقض للطعن بالحكم , وقبل الفصل فى الطعن تقدم 

حكوم به وقام بتبليغ المحكوم المحكوم له بالقضية التنفيذية لدى داةرة تنفيذ محكمة بداية غزة للمطالبة بالمبلغ الم

عليه بإخطار تنفيذ , فتقدم المحكوم عليه بطلب لقاضى التنفيذ لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن المقدم لمحكمة 

النقض فقرر قاضى التنفيذ رفض طلبه واإلستمرار بإجراءات التنفيذ وتم الحجز على المبلغ لدى البنك وإستلمه 

 قضية التنفيذية للوفاء .المحكوم له وتم تسديد ال

 وبعد التنفيذ بشهر صدر حكم من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه ورد دعوى المدعى .

 ويطالبك سليمان بإرجاع المبلغ الذى تم التنفيذ عليه بموجب الحكم المنقوض والمصاريف التى أنفقها .

 علق على قرار قاضى التنفيذ برفض وقف التنفيذ .-

 اإلجراء مبينا طلباتك والجهة التى يقدم لها . أكتب الةحة
 

 مع تمنياتى لكم بالنجاح والتوفيق
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقابة المحامين الفلسطينيين

 إمتحان إستثنائى للجدارة والكفاءة للمحامين المتدربين 
26/4/2014 

 ..................................... الزمن / ساعة ونصفاإلسم / ..........................................
 أجب عن المطلوب بإيجاز  
 

ميهمة السرقة  جنحة(  1/8/2013حضر إلسك محمد ذاارا لك مأ  شقسق  محمود ال ى نسكن  فح موقوف من  تا ن   -1

 وتم تمدند توقسف  حسب اةصول ونطالبك ماإلفراج عن أنس  .

 درجات( 4) .لقانونى واجب اإلتباع وما هى المحكمة المختصة وإكتب الةحة اإلجراء ما هو اإلجراء ا*** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( خمسللهن أدلل  دزةللا  أ دةلل  بمهجلل  كم يادللل مسلل ح ل 50000دهظئلل  بم لللغ ه للد ه ) حضلل  لدلل  خادللد  ظكلل ظ ب ةلل  دظئللن-2

 هطاد  ظدمدزن باددفع قد  م ظ  ه فم. 1/1/2009ظددفع   ا    
 درجات( 3ما هو اإلجراء الواجب اإلتباج وأكتب الئحة اإلجراء .)

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

حمهد لة    لد   حمل ت  عاد    ل  سلبع  ظك   د  أن هظدددا محمد خلز  م 5/3/2009ي  سةاق   ا    لد  حض   -3
( 25000سللةهظ  هظن ه تللل هظدللددا دلل  هأخهظة للا أحمللد همحمللهد هخادللد ف للط ه لل   مز ظتللا ز متلل  ب طعللل أ م مسللاح  ا )

خمسل هقك هن دهةم   ع بك ق مدزةل ال  هأة ا بعد هفا  هظدلددا طاد ل  لخهظة لا بححل  ا بلاأل م ظدمه هتلل قلن هظدلددا 
 هظ  د   دهن هج  حق أه م     اةهة  .   لال أة م  فض

 طادبل مة  ل خا  ظإلج ظقظ  ظد اةهةيل دلححهل قل  حح  ا باأل م .
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**فما هو اإلجراء القانونى الىى يجب عليك إتباعه وأمام أى مححمة وما هى طلباترك فرى هرىا اإلجرراء وأكترب الئحرة 
 درجات( 5هىا اإلجراء. )

 
هأتةللاق قمللل  بادكلل كل  1/1/2005ن يعملل  دللدش كلل كل ظدكلل كاق كعاملل  ةءافللل مةلل  حضلل  لدلل  سللعزد  ظكلل ظ ب ةلل  كللا-4

%( هأن ظدكلل كل ازلل  مؤمةللل قللل  قماد للا هطادلل  ظدكلل كل  للدفع 30 علل م إلحللابل قملل  ةلل   قة للا قجللل دظئللم م للدظ ه )
بح ه لل  ظد عللهيم ظدمسلل حق دلل  ه فضلل  ظدكلل كل فز الل   ل امللل دقللهش ضللد ظدكلل كل دلمطادبللل بللاد عهيم قللن ظإلحللابل ه 

 ظدعماديل كهة  ال ز ا  باإلس م ظ  بادعم  .
مددا هددو اإلجددراء القددانونى واجددب اإلتبدداع ومددا هددى المحكمددة المختصددة وإكتددب الةحددة اإلجددراء مبينددا قيمددة التعددويض 

 درجات( 4) .ومستحقاته العمالية  

 د جل( 1ل ك  ك هط   هل ظددقهش ظدمدةيل ) -5
---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 د جل(2) ما ك هط لقاد  ظدةء  ف  ظألم  ظدحاد  ف  طل  ظدك ادل هدمن ي دم. -6

-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

حسلل   للاةهن ظد حكلليم ظد لسللطزة   ماهمللد    للديم   لل ظ  ظد حكلليمب ظدطعللن هظد حللدزق احللدد ظدمحكمللل ظد لل  ي للدم د للا طلبلل-7
 د جل(2).

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

 د جل(2) م   ز م   دز   يمل ظددقهش هم    ع    ظددقهش م امل هم    ع    ظدخحهمل مةع د  . -8
......................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 د جل(2ما د  ط ق ظدطعن باألحكام ظد ضائيل ظدمدةيل )-9

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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