
  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
جامعــــة فيــالدلفيـــا                                                                             

Philadelphia University                                                 
                                                       آلية الحقوق                                              

Faculty of Law                                        
 )ج/16(نموذج رقم  ورقة االمتحــان

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  420493 :رقم المادة  أصول المحاآمات الجزائية  :اسم المادة 

Module Title : Module No:420493instructor Name :D.k.alzoubi
  صباحا10: الوقت  29/11/2005:    التاریخ  الثالثاء: اليوم 

Day: TuesdayDate: 29/11/2005Time:10 AM
 

Examination االمتحــــان 
                          First           Mark (  15  )   )15( ة     األول         العالم

                          (         ) Second       Mark (          )    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 

 
.نظر الدعوى الجزائية تكلم عن الضمانات الخاصة بالمتهم أثناء   

 
     أسئلة الجانب التطبيقي وقياس قدرة الطالب على  :الفئة الثانية 

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

 ومقدار مهارته في الربط بين المعلومات واالستنتاجالتحليل 
 .مادةالجانب التطبيقي العملي للالنظرية التي درسها و

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 المسألة التالية 

 
 عدم مسؤولية النيابة العامة عن أعمالها

 
   . حل المشكالت العملية ىقدرة علالذآاء والأسئلة  : الثالثة الفئة 

 ) 7(  
طالب على الهدف من هذا النوع من األسئلة هو فحص قدرة ال

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 
 

غ من العمر                    ذي یبل ون ال د واسامة المجن ين خال دخول إ         ,  سنة    14حدث خالف ب د بال ام خال ى قي ى  أدى إل ل
ة       , منزل أسامة دون إذن مسبق       ر الطبي أن اإلصابة ال            , وقام بضرب أسامة ضربة قوی ذي اثبت التقری وال

ده                , یزید التعطيل فيها عن أسبوع       ه أسامة وتهدی ذي یملك ,  إضافة إلى قيام خالد بالضرر بمنقوالت البيت ال
ي              ك دعوى الحق      وعلى اثر ذلك قام أخ السامة یدعى غازي ویعمل مدعي عام  وهو ول أمر أسامة بتحری

ة المختصة    ى المحكم د إل ل خال ام وتحوی د  , الع راءة خال ة المختصة ب ررت المحكم ك  , فق د ذل د بع ام خال فق
 .على قيامه بتحریك دعوى ضده ) المدعي العام ( بتقدیم شكوى یطالب فيها بمعاقبة غازي 

 
 ما رأیك في هذه القضية مدعما أجابتك باألسانيد القانونية
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Faculty of Law                                        
 )ج/16(نموذج رقم  ورقة االمتحــان

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  420493 :رقم المادة  أصول المحاآمات الجزائية  :اسم المادة 

Module Title : Module No:420493instructor Name :D.k.alzoubi
  صباحا10: الوقت  29/12/2005:    التاریخ  الخميس: اليوم 

Day: ThursdayDate: 29/12/2005Time:10 AM
 

Examination االمتحــــان 
                          (        ) First           Mark (         )مة     األول         العال

                          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 

 
.م تكلم عن اإلجراءات التي تقطع مدة التقاد  

 
     أسئلة الجانب التطبيقي وقياس قدرة الطالب على  :الثانية الفئة 

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

 ومقدار مهارته في الربط بين المعلومات واالستنتاجالتحليل 
 .مادةعملي للالنظرية التي درسها والجانب التطبيقي ال

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 المسألة التالية 

 
 وفاة المجني عليه أثناء نظر الدعوى 

 
   . حل المشكالت العملية ىقدرة علالذآاء والأسئلة  : الثالثة الفئة 

 ) 7(  
الهدف من هذا النوع من األسئلة هو فحص قدرة الطالب على 

لومات التي درسها لحل المشكالت غير المألوفة التي استخدام المع
  .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 
 

دينة الرمثا الذي يقيم في م) ماهر(الذي يقيم في مدينة الزرقاء بإعطاء شيك بدون رصيد إلى شخص يدعى) عارف(          قام القاضي 

وعند عرض الشيك المذآور تبين انه ال يوجد  , 1/1/2001دينار أردني مسحوب على بنك اإلسكان فرع المفرق يوم   ) 1000(بقيمة

الذي قررت المحكمة إدانة القاضي عارف ,  بتقديم الشيك إلى محكمة صلح جزاء عمان 15/7/2005يوم ) ماهر(فقام , رصيد للساحب 

 .ء تنفيذ الحكم توفي القاضي عارف واثنا,بالجريمة 

 
 ما رأیك في هذه القضية مدعما أجابتك باألسانيد القانونية؟

 
 
 


