
                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/06التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                                 كلية الحقوق        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
  التجارة واإلستثمارات الدولية   الدراسات العليا       دبلوم :                                           

 المادة : قانون
  

 القسم األول
 الين ممايلى :أجب عن سؤ

 السؤال األول : 
 تنظيم 

 السؤال الثانى : 
 اإلتفاق 

 السؤال الثالث : 
 اإلجازة 

 

 

 
 القسم الثانى 

 أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى :
 السؤال األول : 

 ما 

 السؤال الثانى : 
 ما 

 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/016التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
المادة :   ة   التجارة واإلستثمارات الدوليالدراسات العليا       دبلوم :                                 

 التحكيم التجارى الدولى
  

 
 

 : سؤال واحد فقط مما يأتىأجب عن 
 

 السؤال األول : 

وضح موقف الفقه من أثر مجموعة الشركات على نطاق اتفاق 

التحكيم ؟ ثم اشرح كيف يمكنك اإلحتجاج بعدم صحة اتفاق 

التحكيم لرفض تنفيذ الحكم الصادر فى هذا الخصوص وفقا 

 ؟ 1551/أ( من اتفاقية نيويورك 5/1للمادة )

 
 السؤال الثانى : 

وضح موقف الفقه من أثر مجموعة العقود على نطاق التحكيم ؟ 

ثم اشرح كيف يمكنك اإلحتجاج باإلخالل بحقوق المدعى عليه 

فى الدفاع لرفض تنفيذ الحكم الصادر فى هذا الخصوص وفقا 

 ؟  1551/ب( من اتفاقية نيويورك 5/1للمادة )
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/20التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                       كلية الحقوق                  

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
  التجارة واإلستثمارات الدولية   الدراسات العليا       دبلوم :                                           

 المادة : قانون
  

 القسم األول
 أجب عن سؤالين ممايلى :

 السؤال األول : 
 تنظيم 

 السؤال الثانى : 
 اإلتفاق 

 السؤال الثالث : 
 اإلجازة 

 

 

 
 القسم الثانى 

 أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى :
 السؤال األول : 

 ما 

 السؤال الثانى : 
 ما 

 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/09التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
المادة :   التجارة واإلستثمارات الدولية   الدراسات العليا       دبلوم :                                     

 وليةعقود التجارة الد
  

 

 : سؤال واحد فقط مما يأتىأجب عن 

 السؤال األول : 
وضح المقصود )بالحادث( كأحد شروط انعقاد 

المسئولية فى نقل الركاب ؟ ثم اشرح حاالت المسئولية 

 ؟ 1555غير المحدودة فى اتفاقية مونتريال 

 

 السؤال الثانى : 
وضح المقصود بوجود الراكب )على متن الطائرة( 

انعقاد المسئولية فى نقل الركاب ؟ ثم  كأحد شروط

اشرح اإلختصاص القضائى الخاص بنظر دعوى 

 ؟1555المسئولية فى اتفاقية منتريال 
 

 

 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/013التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
المادة :       التجارة واإلستثمارات الدولية   الدراسات العليا       دبلوم :                               

 عقد نقل التكنولوجيا
  

 

 السؤالين التاليين :أجب عن 
 

 السؤال األول : 
بالصفة  اكتب فى فكرة الضمان كأساس قانونى لإللتزام باإلدالء

الخطرة فى عقد نقل التكنولوجيا مبينا المنهاج المقترح فى هذا الشأن 

. 

 

 السؤال الثانى : 
تكلــــم عن شــــروط العالمـــــة التجاريــــة القابلة للتسجيـــل ومن 

 ثم الحمايــــة القانونيــــــة .

 
 

 
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****
 


