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Examination sheet 
Form No (16/C) 

                                                                                                : PART   1:              القسم األول 
                                                                                                       A : Information معلومات -أ

 :اسم الطالب  
 

 :الرقم الجامعي للطالب 

Student Name :Student  No:
الصباحية           المسائية  :         لفترة  ا األول:الفصل الدراسي  2005/2006: السنة الدراسية 

Academic year :2005/2006Semester: first 
 خالد الزعبي. د: اسم مدرس المادة  420171:رقم المادة  قانون العقوبات العام :اسم المادة 

Module Title :law criminal 
part  general 

Module No:420171instructor Name :D.k.alzoubi

  صباحا11: الوقت  27/12/2005:    التاریخ  الثالثاء: اليوم 
Day: TuesdayDate: 27/12/2005Time:11 AM

 
Examination االمتحــــان 

                          (          ) First           Mark (          )    األول         العالمة 
                          Second       Mark (  15    )   )15(       الثاني        العالمة 
                          (          ) Final          Mark (          )    النهائي      العالمة 

 
                                                                                                                  B -Guidlines إرشادات -ب
 )   15  ( ومجموع العالماتاألسئلة یتكون من فئتين من االمتحان - 

 . آل سؤالإزاء مكتوبة العالمة  -
 . یجب آتابة اإلجابة بوضوح وتحدید رقم السؤال المتعلق باإلجابة -

   .  / أو الكالم/االلتفاتیمنع منعًا باتًا  -
طائلة العقاب   تحتاالمتحانأو الغش خالل      

 

-The exam consist of two categories and the total mark is(  15  ) 
- Each question has its own mark beside it.

-The answer must be written clearly and writ the               
question number relevant to the answer.                            

- Student must not talk or cheat during the exam or 
He / She  will be subject to penalty                                   

       
 

       C- student Comments about the Questions ( If any ))إذا وجد ( ات الطالب حول األسئلة  مالحظ-جـ 
             

 
1. 
 
2. 
 

 
1.

2.

 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 

                                                                                                    PART  II األسئلة: القسم الثاني 
                       

 )  5( مادة  أسئلة األفكار األساسية لل :الفئة األولى
الهدف من هذا النوع من األسئلة هو تقييم المعرفة 
والمهارات األساسية والتي تمثل المستوى األدنى المطلوب 

 .من الطالب وفق ما تم به إثراء قدراته المعرفية

FIRST Catagory : Main points of the topic.(  5  )
The aim from these questions is to asses the main 
knowledge and skills of the student which show the 
minimum that the student should acquire .                       
                                                 

 
  )1( السؤال رقم 

 
.   من قانون العقوبات األردني 89ة الضرورة حسب المادة  تكلم عن الشروط التي یجب توافرها في حال   

 
     أسئلة الجانب التطبيقي وقياس قدرة الطالب على  :الفئة الثانية 

  )  3  (  . واالستنتاج التحليل                   
الهدف من هذا النوع من األسئلة هو فحص قدرة الطالب على 

بين المعلومات  ومقدار مهارته في الربط واالستنتاجالتحليل 
 .مادةالنظرية التي درسها والجانب التطبيقي العملي لل

SECOND Category : practical applications and 
analysis skills  (   3   ) 

The aim from these questions is to asses the 
students ability to analyze and comprehend 
Information In addition to his ability to apply the 
Information in a practical way .

 
   )2( السؤال رقم 

 

 :ما هو الحكم القانوني في المسالة التالية 
 

 .                                    ارتكاب جریمة القتل على إنسان ميت 
 

   . الت العمليةحل المشك ىقدرة علالذآاء والأسئلة  : الثالثة الفئة 
 ) 7(  

الهدف من هذا النوع من األسئلة هو فحص قدرة الطالب على 
استخدام المعلومات التي درسها لحل المشكالت غير المألوفة التي 

  .تظهر في الواقع العملي ودرجة الذكاء في التعامل معها 

THIRD Category : Unfamiliar  problems         
 solving ( 7)  

The aim from these questions is to asses the 
students ability to use the information he learned to 
solve unfamiliar  problems witch appear in life and 
the degree of intelligence to deal with it .

 
 

  )3(السؤال رقم 
 

 :اجب عن القضية التالية 
 

مد واحمد على قطعة ارض أراد محمد أن یتخلص من احمد فاتفق معه على الذهاب في نزهه إلى بسبب وجود نزاع بين مح
 .الصحراء لصيد الحيوانات 

ه الحظ   ة من ى مقرب ان عل ذي آ ه إال أن عيسى وال ه لقتل إخراج المسدس من جيب د ب ام محم اك ق ى هن ه إل ه مع د ذهاب وعن
ى             المسدس فاندفع تجاه محمد واستطاع أن یأخذ المسدس          ه آب د إال ان منه وأحس محمد بالندم بعد ذلك وأراد أن یصافي احم

تم القبض على محمد الذي دفع بأنه قد أحس بالندم بعد إخراج المسدس واندفاع عيسى               . ذلك وقام باإلبالغ عن هذه الواقعة       
 .تجاهه ولذلك فيجب إال یعاقب 

ة    حدد ما هو التكييف القانوني في هذه الجریمة مع إیضاح األس              ه           , انيد القانوني د قيام د بع و أن محم وهل یختلف الوضع ل
ة أصابت         , بإخراج المسدس قام بإطالق أول طلقة من المسدس على احمد إال أنها لم تصبه                وهل یختلف الوضع لو أن الطلق

 .شخص أخر غير احمد فمات 
 

 ما رأیك في هذه القضية مدعما أجابتك باألسانيد القانونية
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 11 - 9:  الوقت  5/2/2006:    التاریخ  األحد: اليوم 
Day: SundayDate: 5/2/2006Time:9 - 11

 
Examination االمتحــــان 

                          (          ) First           Mark (          )ول         العالمة     األ
                          (          ) Second       Mark (          )    الثاني        العالمة 
                          Final          Mark (  50   )   )   50(     النهائي      العالمة 

 
                                                                                                                  B -Guidlines إرشادات -ب
 )   50  ( ومجموع العالماتاألسئلة یتكون من فئتين من االمتحان - 

 . آل سؤالإزاء مكتوبة العالمة  -
 . یجب آتابة اإلجابة بوضوح وتحدید رقم السؤال المتعلق باإلجابة -

   .  / أو الكالم/االلتفاتیمنع منعًا باتًا  -
طائلة العقاب   تحتاالمتحانأو الغش خالل      

 

-The exam consist of two categories and the total mark is(  50  ) 
- Each question has its own mark beside it.

-The answer must be written clearly and writ the               
question number relevant to the answer.                            

- Student must not talk or cheat during the exam or 
He / She  will be subject to penalty                                   

       
 

       C- student Comments about the Questions ( If any ))إذا وجد ( ات الطالب حول األسئلة  مالحظ-جـ 
             

 
1. 
 
2. 
 

 
1.

2.

 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
                                                                                                    PART  II األسئلة: القسم الثاني 

                       
 )  15( مادة  أسئلة األفكار األساسية لل :الفئة األولى

الهدف من هذا النوع من األسئلة هو تقييم المعرفة 
والمهارات األساسية والتي تمثل المستوى األدنى المطلوب 

 .من الطالب وفق ما تم به إثراء قدراته المعرفية

FIRST Catagory : Main points of the topic.(  15  )
The aim from these questions is to asses the main 
knowledge and skills of the student which show the 
minimum that the student should acquire .                       
                                                 

 
  ) عالمة15(: السؤال األول

 

 .على مبدأ اإلقليمية في قانون العقوبات األردني  تكلم عن االستثناءات الواردة 
 

 
     أسئلة الجانب التطبيقي وقياس قدرة الطالب على  :الفئة الثانية 

  )  10  (  . واالستنتاج التحليل                   
الهدف من هذا النوع من األسئلة هو فحص قدرة الطالب على 

لمعلومات  ومقدار مهارته في الربط بين اواالستنتاجالتحليل 
 .مادةالنظرية التي درسها والجانب التطبيقي العملي لل

SECOND Category : practical applications and 
analysis skills  (   10   ) 

The aim from these questions is to asses the 
students ability to analyze and comprehend 
Information In addition to his ability to apply the 
Information in a practical way .

 
 

 ) عالمات10(: السؤال الثاني
 

 :ما هو الحكم القانوني في المسائل التالية 
 

 .التفسير التشریعي  .1
 .تطبيق القانون الجزائي األجنبي في محاآم المملكة األردنية الهاشمية  .2

 
   . حل المشكالت العملية ىقدرة عل والالذآاءأسئلة  : الثالثة الفئة 

 ) 25(  
الهدف من هذا النوع من األسئلة هو فحص قدرة الطالب على 
استخدام المعلومات التي درسها لحل المشكالت غير المألوفة التي 

  .تظهر في الواقع العملي ودرجة الذكاء في التعامل معها 

THIRD Category : Unfamiliar  problems         
 solving ( 25)  

The aim from these questions is to asses the 
students ability to use the information he learned to 
solve unfamiliar  problems witch appear in life and 
the degree of intelligence to deal with it .

 
 
 
 

 ) عالمة25(: السؤال الثالث
 
 

 ) عالمة 15( لى القضية األو
 

اء     ) ج(وهو أردني الجنسية و   ) ب(وهو مصري الجنسية مع     ) أ(اتفق   وهو عراقي الجنسية أثن
م       ) د(جلوسهم بأحد المقاهي في مدینة الریاض على سرقة المدعوة         ة الجنسية لعلمه وهي لبناني

ا في حاجة وآانو, بأنها على جانب من الثراء وتقيم بمفردها في منزل مستقل في مدینة العقبة     
ه          ) ج(و) ب(ذهب  , إلى النقود    تهم علي ا اتفق ثالث اهي        ) أ(وظل   , لتنفيذ م منتظر في أحد مق

ة  ة العقب اء  ) ب(تسور , مدین ي فن ى ف داخل وبق ن ال ارجي م اب الخ تح الب ائط المسكن وف بح
ة  زل للمراقب تحم , المن ا اق ى حصير  ) ج(بينم ة عل ي آانت نائم ا الت ي عليه وم المجن ة ن غرف

ا ضاغطا    , ار دوالبها وإذ فزعت من نومها مستغيثة        بجو ى وجهه وضع قطعة من القماش عل
 عليه لكتم أنفاسها واستمر على هذه الحال حتى فاضت روحها ففتح دوالبها باحثا عن نقود 



  
 

ا وانصرف     ) د( دینار وانتزع القرط والعقد اللذین آانت        500فعثر على مبلغ     ى بهم ) ب(تتحل
ى حيث یجلس        من مكان الحادث  ) ج(و د          ) أ( إل وا المسروقات عن ع وأخف ـ  ( وذهب الجمي ) ه

 .الذي آان یعلم بالسرقة 
 

 ما رأیك في هذه القضية مدعما أجابتك باألسانيد القانونية؟
 
 
 

 ) عالمة 10( القضية الثانية 
 

ان                         ة عم ك محل للحوم في مدین في  , شخص یدعى احمد وهو یحمل الجنسية السوریة ویمل
رین ا  هر تش ام  ش ن ع ل وزارة      2004ألول م ن قب دد م عر المح ن الس أآثر م ا ب اع لحوم  ب

وین   ام     , التم الحبس عشرة أی ذا الفعل ب ى ه ا عل ان معاقب ي شهر  , حيث آ ه ف اء محاآمت واثن
ة        2005أیلول سنة    ار  50 صدر قانون جدید یجعل العقوبة على هذه الجریمة الغرام م  ,  دین ث

ام      د ع انون جدی در ق ك ص د ذل بوع       ی2006بع بس أس ي الح ة ه ذه الجریم ة ه ل عقوب جع
 . دنانير  10والغرامة  

 
 ما رأیك في هذه القضية مدعما أجابتك باألسانيد القانونية؟

 
 
 
 


